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 ملخص
 

، في قتل وإصابة وتھجیر آالف 2015تصاعد في مارس/آذار یستمّر النزاع المسلّح في الیمن، الذي 
باألمم  ، وثق "مكتب المفوض السامي لحقوق اإلنسان2018المدنیین الیمنیین. حتى أغسطس/آب 

نتجت آخرین في الیمن.  10,470مدنیا وإصابة  6,592المتحدة" (مفوضیة  حقوق اإلنسان) مقتل 
غارات الجویة للتحالف الذي تقوده السعودیة. كما یعاني عدة أغلب الخسائر التي تم التحقق منھا عن ال

الغذاء والرعایة الطبیة. ورغم األدلة المتزایدة على تورط جمیع أطراف  في مالیین آخرین من نقص
 إلى حد بعید، غیر كافیة. ،النزاع في انتھاكات القانون الدولي، فإن جھود المحاسبة

 
الذي كان یتكون حینھا من السعودیة، اإلمارات، البحرین، ، أعلن التحالف، 2016في أغسطس/آب 

الكویت، مصر، األردن، المغرب، السودان، وقطر، النتائج األولى الصادرة عن "الفریق المشترك 
لتقییم الحوادث" (الفریق المشترك)، آلیة التحقیق التي كان التحالف قد أنشأھا حدیثا. كان الفریق 

شخصا یمثلون أبرز دول التحالف، ولھ صالحیات التحقیق في  14 المشترك یتكون في األصل من
الوقائع، جمع األدلة، وإعداد تقاریر وتوصیات حول "االدعاءات والحوادث" أثناء عملیات التحالف 

 في الیمن.
 

في ھذا التقریر، تدرس ھیومن رایتس ووتش الطریقة التي اعتمدھا الفریق المشترك للتحقیق في 
بقوانین الحرب، والضرر الالحق بالمدنیین، باعتماد التحلیل الالحق للضربات. وجد  التزام التحالف

التقریر أن النتائج العلنیة التي توصل إلیھا الفریق المشترك، بعد سنتین من انطالق تحقیقاتھ في 
كما من المشاكل األساسیة نفسھا التي شابت نتائجھ األولى.  دغارات التحالف، تستمر في تأكید العدی

 –ألسباب غیر واضحة  –تبرز المعلومات القلیلة المتاحة للعموم عجز الفریق المشترك بشكل عام 
 عن إجراء تحقیقات موثوقة ومحایدة وشفافة في انتھاكات قوانین الحرب المزعومة للتحالف.

 
ر إلبراز بعض بواعث قلق "ھیومن رایتس ووتش" حیال عمل الفریق المشترك، یتناول ھذا التقری

التناقضات المتعلقة بالوقائع والتناقضات القانونیة بین تقاریر الفریق المشترك وھیومن رایتس ووتش 
ضربة. أثارت النتائج العلنیة للفریق المشترك أسئلة جدیة بشأن الطرق التي اعتمدھا  17وتحلیلھما لـ 

ثل "فریق الخبراء التابع في تحقیقاتھ وفي تطبیق القانون اإلنساني الدولي. توّصلت أطراف أخرى، م
لألمم المتحدة"، "منظمة العفو الدولیة"، و"أطباء بال حدود" إلى نتائج مماثلة بشأن إخفاقات الفریق 

 المشترك في تحقیقاتھ الخاصة بضربات أخرى.
 

 على امتداد العامین الماضیین، لم یلتزم الفریق المشترك بالمعاییر الدولیة المتعلقة بالشفافیة والحیاد
واالستقاللیة. أُنشئ الفریق في فترة شھدت أدلة متزایدة على انتھاكات التحالف، لكنھ لم یلّبِ حتى 

صالحیاتھ المحدودة لتقییم "االدعاءات والحوادث" التي حصلت أثناء العملیات العسكریة للتحالف. لم 
تحلیال معمقا  جرِ الفریق المشترك بإجراء تحقیقات تفتقر إلى منھجیة موضوعیة، بل لم یُ  یكتفِ 

لقوانین الحرب في تحقیقاتھ، فتوصل إلى نتائج معیبة ومشكوك فیھا. اكتفى الفریق المشترك على ما 
یبدو بالتحقیق في الغارات الجویة للتحالف، دون غیرھا من االنتھاكات المزعومة للقانون الدولي من 

 قبل أعضاء التحالف، مثل انتھاكات اإلمارات بحق المحتجزین.



 

التحالف مسمى خلف التخفي  2   

. تُنشر أغلب بیانات 79، ذكر الفریق المشترك أنھ حقق في الحادث الـ 2018یولیو/تموز  31ي ف
، لكن ال یوجد ترقیم لجمیع التحقیقات. راجعت الموقع اإلخباري الرسمي للسعودیةالفریق على 

والمؤتمرات ھیومن رایتس ووتش البیانات العلنیة التي نشرھا الفریق المشترك باإلنغلیزیة والعربیة، 
. كما قابلت أعضاء من منظمات 2016الصحفیة التي قدمھا المتحدث باسم الفریق منذ أغسطس/آب 

تقریرا لھذا الفریق. لكن یبقى من غیر الواضح ما إذا  75أخرى تتابع عمل الفریق المشترك، وحددت 
سبب آخر للتناقض في كان الفریق المشترك قد نشر النتائج األربع المتبقیة للعلن أو إن كان یوجد 

 :75األرقام. في التقاریر الـ 
 

ھجوما منفصال للتحالف، وأعفى أعضاء  78أعلن الفریق المشترك النتائج الخاصة بـ  •
 التحالف من المسؤولیة في الغالبیة العظمى للھجمات؛

o  توّصل في معظم الحاالت إلى أن التحالف تصرف بشكل قانوني أو أنھ لم ینفذ
أو أنھ حصل خطأ "غیر مقصود"، غالبا ما تم إرجاعھ إلى ھفوات  الھجوم المذكور

 تقنیة.
ھجوما، دون التوصل إلى حصول أخطاء  12أوصى التحالف بتقدیم تعویضات في حوالي  •

 بالضرورة:
o 5 ھجمات ناتجة عن أخطاء تقنیة؛ 
o 4  ھجمات حصلت فیھا أخطاء "غیر مقصودة" أخرى، منھا معطیات استخباریة

جویة سیئة، عدم التعرف على أحد المباني على أنھ مستشفى، وخطأ  مغلوطة، أحوال
 یتعلق بمنصة إطالق صواریخ؛

o   تم التوصل إلى أن ھجومین كانا قانونیین، لكن الفریق المشترك أوصى بتعویضات
 لحصول خسائر مدنیة.

في  –ة إما المزید من التحقیقات أو اتخاذ إجراءات تأدیبی –أوصى باتخاذ "إجراءات مناسبة"  •
 ھجومین:
o  توّصل إلى أن أعضاء التحالف خرقوا قواعد االشتباك في أحد الھجومین وأوصى

 بالتحقیق في خرق محتمل في الھجوم اآلخر.
 

ال یقدّم الفریق المشترك أي معلومات بشأن قراراتھ المتعلقة بنشر نتائج تحقیقاتھ أو عدمھ، وتوقیت 
التحقیقات نُشرت للردّ على أحداث دولیة. فقد نشر الفریق دفعات من نتائج  3القیام بذلك. یبدو أن 
أثناء مناقشات "مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم  2017سبتمبر/أیلول  12المشترك نتائج في 

المتحدة" بشأن إمكانیة إنشاء آلیة تحقیق دولیة في انتھاكات الیمن؛ استخدم الدبلوماسیون السعودیون 
مارس/آذار  5رھا الفریق المشترك لدحض الحاجة إلى ھذه اآللیة. في وحلفاؤھم النتائج التي نش

، مباشرة قبل سفر ولّي العھد وقائد التحالف محمد بن بعض النتائج ، نشر الفریق المشترك2018
، نشر 2018یونیو/حزیران  7سلمان إلى المملكة المتحدة للقاء مسؤولین بریطانیین كبار. وفي 

بیل ھجوم كبیر شنھ التحالف للسیطرة على الحدیدة، كان قد أثار مخاوف من الفریق المشترك نتائج قُ 
 أن مھاجمة أھم میناء یمني ستكون لھا نتائج إنسانیة وخیمة على السكان.

 
، قدّم 2015لم یتطرق الفریق المشترك إلى بعض انتھاكات التحالف للقانون الدولي. منذ مارس/آذار 

حات خاطئة حول التزام التحالف بقوانین الحرب. بعد نفي مسؤولو التحالف بشكل متكرر تصری
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متكرر الستخدام التحالف لذخائر عنقودیة محظورة على نطاق واسع في الیمن، زعم التحالف في 
أنھ استخدم نوعا واحدا من الذخائر العنقودیة على األقل بشكل قانوني. قبل ھذا  2016أواخر 

ھجوما بذخائر عنقودیة مختلفة عن نوع الذخائر الذي  17االعتراف، وثقت ھیومن رایتس ووتش 
اعترف التحالف باستخدامھ. لم یُجر الفریق المشترك أي تحقیقات جدیة في أي من ھذه الھجمات 

 بالذخائر العنقودیة.
 

كثیرا ما تزعم الوالیات المتحدة، وھي طرف في النزاع بسبب دعمھا العمالني واللوجستي 
المملكة المتحدة، التي تساند التحالف، أن التحالف "حّسن" أسالیب واالستخباري للتحالف، و

االستھداف أثناء النزاع. بصفتھما أكبر مزودین للسعودیة باألسلحة، استمرت الوالیات المتحدة 
والمملكة المتحدة في بیع أسلحة بقیمة ملیارات الدوالرات للسعودیة وأعضاء التحالف اآلخرین طیلة 

ات حقق فیھا الفریق المشترك ونتناولھا في ھذا التقریر، وجدت ھیومن رایتس ھجم 6النزاع. في 
ووتش أنھ تم استخدام ذخائر مصدرھا الوالیات المتحدة. أّكد مسؤولون أن جھود التحالف في التحقیق 

عبر الفریق المشترك تبرز حسن نیة السعودیة وأطراف التحالف اآلخرین في بذل جھود لالمتثال 
 نساني الدولي.للقانون اإل

 
بما فیھا الوالیات المتحدة، المملكة  –قد تُواجھ ھذه الدول التي تستمّر في بیع األسلحة للسعودیة 

خطر التواطؤ في الھجمات غیر القانونیة مستقبال، خصوصا وأن تطمینات  –المتحدة وفرنسا 
 التحالف باتخاذ إجراءات أثبتت أنھا مجرد كالم.

 
بتقلیص الخطر الذي یواجھھ المدنیون في عملیاتھ العسكریة المستقبلیة، لكن وعد التحالف مرارا 

انعدام الشفافیة جعل عمل المراقبین المستقلین على تحلیل مدى وجود تغییرات في عمل التحالف أمرا 
شبھ مستحیل، ناھیك عن تنفیذ ھذه التغییرات. واصلت ھیومن رایتس ووتش توثیق ھجمات التحالف 

 التي یبدو أنھا انتھكت قوانین الحرب. 0182و 2017في 
 

التحقیقات المحایدة في االنتھاكات المزعومة لقوانین الحرب ھي مجّرد خطوة أولى لاللتزام بالمعاییر 
الدولیة المتعلقة بالمحاسبة على االنتھاكات وتحقیق العدالة للضحایا. تدعو ھیومن رایتس ووتش 

تزاماتھا بموجب القانون الدولي والتحقیق في االنتھاكات الدول أعضاء التحالف إلى احترام ال
الخطیرة المزعومة التي ارتكبتھا قواتھا المسلحة واألشخاص الخاضعین لوالیتھا، مقاضاة العسكریین 

المتورطین في جرائم حرب، تقدیم تعویضات لضحایا الھجمات غیر القانونیة ودعم إحداث آلیة 
"تعزیة" للمدنیین الذین یعانون من خسائر جّراء العملیات العسكریة، موّحدة وشاملة لتقدیم تعویضات 

 بصرف النظر عما إذا كان الھجوم قانونیا.
 

عدم التزام التحالف بقوانین الحرب یتجاوز بكثیر مظاھر اإلخفاق التي یحتویھا أي تحقیق للفریق 
المشترك. لقد حقق الفریق المشترك فقط في جزء من ھجمات التحالف التي أعدّت المنظمات الحقوقیة 

ووتش في  واألمم المتحدة بشأنھا تقاریر تضمنت مخاوف تتعلق بقوانین الحرب. حققت ھیومن رایتس
، بینما حقق الفریق المشترك في حوالي 2015ھجوما بدا غیر قانوني للتحالف منذ مارس/آذار  88

ربع ھذا العدد فقط. كما حققت األمم المتحدة والمنظمات الحقوقیة في عشرات الغارات الجویة 
ولو التحالف األخرى للتحالف والتي بدت غیر قانونیة. في الكثیر من ھذه الھجمات، لم یعترف مسؤ

 حقّقھجمات  10والفریق المشترك بدور التحالف. وجد فریق خبراء تابع لألمم المتحدة أنھ باستثناء 
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، لم "یُقّر [التحالف] بمشاركتھ في أي ھجمات، ولم یوضح للرأي العام الھدف 2017فیھا في 
 العسكري الذي كان یرجو تحقیقھ".

 
الف والتي یبدو أنھا انتھكت قوانین الحرب تتضمن أدلة من الھجمات التي شنتھا قوات التح العدید

على حصول جرائم حرب، أي أنھا انتھاكات خطیرة نفذھا أشخاص بقصد إجرامي. لم تبذل تحقیقات 
الفریق المشترك أي جھود واضحة لتحدید المسؤولیة الجنائیة الفردیة في الغارات الجویة غیر 

النزاع والعسكریین األفراد من المسؤولیة الجنائیة ھي في حدّ  القانونیة. ھذه المحاولة لحمایة أطراف
ذاتھا انتھاك لقوانین الحرب. یواجھ القادة السعودیون واإلماراتیون، الذین یلعب بلداھم دورا محوریا 

في عملیات التحالف العسكریة، مسؤولیة قانونیة محتملة في إطار مسؤولیة القیادة، أي المسؤولیة 
ن القائد على علم أو ینبغي لھ أن یعلم باالنتھاكات التي ارتكبھا مرؤوسوه، دون أن المنجرة عن كو

یتخذ إجراءات كافیة لمنعھم من ذلك أو معاقبتھم. ما زال العدید من كبار القادة السعودیین 
 واإلماراتیین الذین لعبوا دورا بارزا في العملیات العسكریة أثناء النزاع في مناصب ذات قوة وسلطة.

 
رغم أن الفریق المشترك أوصى التحالف بتقدیم "مساعدة" أو "اتخاذ إجراءات" في عدد صغیر من 

الضربات، إال أن ھیومن رایتس ووتش ال تعلم بأي خطوات ملموسة اتخذھا التحالف لتقدیم 
تعویضات أو محاسبة أشخاص عن جرائم حرب محتملة. بشكل استثنائي، أفادت "اللجنة الوطنیة 

في ادعاءات انتھاكات حقوق اإلنسان" في الیمن بأن الحكومة الیمنیة أحالت العدید من  للتحقیق
 الضباط الیمنیین على محكمة عسكریة یمنیة لمحاكمتھم.

 
، أصدر الملك السعودي أمرا "بالعفو عن كافة العسكریین المشاركین في 2018یولیو/تموز 10في 

]". لم 2015المسلكیة الصادرة بحقھم [منذ أبریل/نیسان عملیة إعادة األمل من العقوبات العسكریة و
یوضح ھذا التصریح الشامل وذو الصیاغة المبھمة أي قیود منطبقة على العفو، إن كانت موجودة 

 أصال.
 

ارتكبت القوات الحوثیة المعارضة للتحالف أیضا انتھاكات متعددة لقوانین الحرب، بما فیھا جرائم 
رایتس ووتش استخدام الحوثیین أللغام مضادة لألفراد، استخدام الجنود حرب محتملة. وثقت ھیومن 

األطفال، قصف مدن یمنیة بشكل عشوائي، تعذیب المحتجزین، وغیرھا من االنتھاكات. ال تعلم 
ھیومن رایتس ووتش باتخاذ الحوثیین أي خطوات ملموسة للتحقیق في الھجمات غیر القانونیة 

 المحتملة أو محاسبة أي شخص.
 

سبق وأن فرض "مجلس األمن التابع لألمم المتحدة" حظر سفر وتجمید أموال على قادة حوثیین 
وحلفائھم السابقین عبر آلیة عقوبات تسمح باستھداف األشخاص المتورطین في انتھاك القانون 

رغم اإلنساني الدولي. غیر أن المجلس لم یفعل الشيء نفسھ مع الحكومة الیمنیة أو أعضاء التحالف، 
وجود أدلة على تورط التحالف في أعمال تستوجب عقوبات. تستطیع كل دولة اقتراح أسماء على 

"لجنة الجزاءات التابعة لألمم المتحدة" بشأن الیمن، ما یؤدي إلى النظر الفوري في ھذه المقترحات 
ة في الھجمات من قبل مجلس األمن. ما لم یتوقف التحالف عن ھجماتھ غیر القانونیة، ولم یحقق بجدی

غیر القانونیة المزعومة، ولم یالحق المتورطین قضائیا، ولم یقدّم تعویضات للضحایا المدنیین، فإن 
مجلس األمن مطالب بالنظر فورا في فرض عقوبات مركزة على األشخاص الذین یتقاسمون الجزء 
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عھد السعودي محمد بن األكبر من المسؤولیة في انتھاكات التحالف لقوانین الحرب، ال سیما ولي ال
 سلمان وغیره من كبار قادة التحالف.

 
عدم إجراء الدول المتحاربة تحقیقات سریعة وموثوقة ومحایدة في جرائم الحرب یعني ضرورة 
اللجوء إلى السبل األخرى المتاحة للحفاظ على مسار العدالة. على مجلس حقوق اإلنسان تجدید 

ة بـ "فریق الخبراء البارزین" بشأن الیمن، الذي یقدم حالیا وتعزیز والیة وھیكلیة اإلبالغ الخاص
مجلس حقوق اإلنسان. على الحكومة الیمنیة، وھي ُملزمة بحمایة جمیع إلى تقاریر غیر مباشرة 

الیمنیین من أي ضرر، االنضمام بشكل مستعجل إلى "المحكمة الجنائیة الدولیة". على السلطات 
فتح تحقیقات بشأن األشخاص الذین یُشتبھ في ارتكابھم جرائم  القضائیة في الدول األخرى أیضا

حرب بموجب الوالیة القضائیة العالمیة وبما یتماشى مع قوانینھا الوطنیة. على الدول االستمرار في 
 عملیة جمع األدلة الجنائیة إلجراء مالحقات قضائیة مستقبال. 
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 توصيات
 

 األخ�ى واليمنإلى السعودية واإلمارات ودول التحالف 

حظر الھجمات التي تستھدف المدنیین واألعیان المدنیة، أو ھا االلتزام بقوانین الحرب، بما فی •
التي ال تفّرق بین األعیان المدنیة والعسكریة، أو التي تُسبّب خسائر مدنیة غیر متناسبة مع 

 المیزة العسكریة المرجّوة.
في االنتھاكات المزعومة لقوانین الحرب التي إجراء تحقیقات ذات مصداقیة ومحایدة وشفافة  •

 شاركت فیھا قواتھا الوطنیة المسلحة في الیمن.
مالحقة العسكریین المتورطین في جرائم حرب في الیمن قضائیا كما یجب، بما یشمل  •

 مسؤولیة القیادة.
 دث.دعم إجراء تحقیقات ذات مصداقیة ومحایدة وشفافة من قبل الفریق المشترك لتقییم الحوا •
تقدیم تعویضات سریعة وكافیة للضحایا المدنیین وعائالتھم على القتلى والمصابین  •

واألضرار التي لحقت بالممتلكات بسبب الضربات غیر القانونیة. اعتماد آلیة موحدة وشاملة 
لمدنیین الذین لحقت بھم خسائر جّراء العملیات العسكریة، إلى التقدیم تعویضات "عزاء" 

 قانونیة الھجمات. بصرف النظر عن
إنشاء آلیة إلیصال نتائج التحقیقات إلى الضحایا المدنیین وأقاربھم، حتى وإن لم تكن عملیات  •

دفع التعویضات ممكنة في الوقت الحالي. النظر في أشكال تعویض غیر مالیة، مثل االعتذار 
 أو اتخاذ إجراءات مؤقتة.

تظم، بما یشمل القوات المشاركة فیھا. نشر أرقام عن عدد ضحایا الغارات الجویة بشكل من •
نشر المنھجیة المعتمدة في التمییز بین المدنیین والمقاتلین، ومراجعتھا باستمرار لتعزیز 

 الدقة. مقابلة الشھود وإجراء زیارات تفتیش للمواقع كلما أمكن. 
من  ضمان االلتزام الكامل لقواعد االشتباك بقوانین الحرب، ومراجعتھا باستمرار للحد •

 الخسائر المدنیة.
اتخاذ جمیع االحتیاطات الممكنة لتقلیص الضرر الالحق بالمدنیین، بما یشمل إصدار  •

 تحذیرات سابقة للھجمات كلما أمكن.
عدم استخدام األسلحة المتفجرة التي تخلّف آثارا واسعة في المناطق المأھولة بالسكان. الكف  •

 ثل الذخائر العنقودیة، في جمیع الظروف.عن استخدام األسلحة العشوائیة بطبیعتھا، م
 

 إلى الف�يق المشترك لتقييم الحوادث

إصدار توضیح علني لإلجراءات المعتمدة لتحدید الحوادث التي تخضع للتحقیق، وتقدیم  •
 قائمة بالحوادث التي ھي في طور التحقیق.

علومات إلى أدنى اإلسراع في نشر نتائج التحقیقات، بما یشمل الخالصات، وتقلیص إخفاء الم •
 طالع الضحایا المدنیین وعائالتھم على نتائج التحقیقات.حدّ ممكن. إنشاء آلیة إل
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إدراج القوات المسلحة التي شاركت في ھجمات معینة في نتائج التحقیقات المنشورة، بما  •
یشمل سلسلة القیادة، االستخبارات التكتیكیة، وعملیات الدعم، مثل التزوید بالوقود جوا، 

 االشتباك التكتیكي.و
إدراج معلومات حول إجراءات المحاسبة المتخذة من قبل أعضاء التحالف المعنیین في نتائج  •

التحقیقات المنشورة، بما في ذلك اإلجراءات التأدیبیة والمالحقات الجنائیة، التعویضات 
 وتعویضات التعزیة المقدمة إلى الضحایا المدنیین وعائالتھم في حال وجودھا.

دیم معلومات إلى الضحایا وعائالتھم عن كیفیة تقدیم ادعاءات بحصول خسائر. وضع تق •
 معاییر عامة تُطبّق عند دفع التعویضات.

التحقیق في انتھاكات قوانین الحرب التي تتجاوز االستھداف، مثل استخدام الذخائر العنقودیة  •
 واالنتھاكات المتعلقة باالحتجاز.

ة وغیر الحكومیة واألمم المتحدة، بما فیھا السعي إلى الحصول التعاون مع المنظمات الیمنی •
على معلومات وتقاسم المعلومات في إطار ما ھو ممكن. توفیر توجیھات للمنظمات واألفراد 

إلعالم الفریق المشترك بالحوادث التي تتسبب في خسائر مدنیة أو التي قد تنتھك قوانین 
 الحرب.

 یقاتھا الخاصة في انتھاكات قوانین الحرب المزعومة.مساعدة الحكومات التي تجري تحق •
االستخدام الكامل ألدوات التحقیق المتاحة، وھذا یشمل االستخبارات العسكریة، المعلومات  •

المتعلقة بالعملیات، فیدیوھات االستھداف، والحصول على معلومات من الموقع المستھدف 
المیدانیة غیر ممكنة، یجب استكشاف ُسبل ومقابلة الشھود كلما أمكن. وإن كانت التحقیقات 
 إجراء مقابالت أو على األقل االتصال بالشھود.

تقدیم معلومات عامة عن أعضاء الفریق المشترك، بما یشمل مناصبھم، والخبرات القانونیة  •
 أو العسكریة ذات الصلة، وھیكلیات اإلبالغ. 

 
 إلى الحوثيين والقوات المتحالفة معهم

ن الحرب، بما یشمل حظر الھجمات التي تستھدف المدنیین واألعیان المدنیة، أو التقیّد بقوانی •
التي ال تفّرق بین األھداف المدنیة والعسكریة، أو التي تتسبب في خسائر مدنیة غیر متناسبة 

 مع المیزة العسكریة المرجّوة.
 الدولي. إنزال العقاب المناسب بالقادة والمقاتلین المتورطین في انتھاكات للقانون •
ضمان معاملة جمیع المحتجزین بشكل إنساني، وتمكینھم من االتصال بمحامین وبعائالتھم.  •

 یقاتلون أو ألسباب أمنیة قاھرة. مینبغي عدم احتجاز األفراد إال إذا قُبض علیھم وھ
عدم استخدام األسلحة المتفجرة التي لھا آثار واسعة في المناطق السكنیة. الكف عن استخدام  •

 سلحة العشوائیة بطبیعتھا، مثل األلغام المضادة لألفراد، في جمیع الظروف.األ
تجنّب وضع أعیان عسكریة في المناطق ذات الكثافة السكانیة العالیة، واتخاذ إجراءات  •

 إلبعاد المدنیین عن المناطق المستھدفة.
 

 إلى اليمن

 لدولیة.االنضمام إلى "نظام روما األساسي" المنشئ للمحكمة الجنائیة ا •
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 إلى الواليات المتحدة

إجراء تحقیقات في أي غارة جویة توجد أدلة ذات مصداقیة على احتمال انتھاكھا لقوانین  •
الحرب وشاركت فیھا الوالیات المتحدة، بما یشمل مدّ الطائرات المشاركة بالوقود، تقدیم 

الدعم معلومات تتعلق باالستھداف أو معلومات استخباریة، أو غیرھا من أشكال 
 التكتیكي.

صدار توضیح علني بشأن الدور األمریكي في النزاع، بما في ذلك الخطوات التي إ •
اتخذتھا الوالیات المتحدة لتقلیص عدد الضحایا المدنیین في العملیات الجویة والتحقیق 

 في االنتھاكات المزعومة لقوانین الحرب.
 

 إلى فرنسا

األسلحة الفرنسیة إلى السعودیة وأعضاء التحالف إنشاء لجنة برلمانیة للتحقیق في مبیعات  •
 اآلخرین.

 
 إلى مساندي التحالف، بما يشمل الواليات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا

بالنظر إلى استمرار التحالف في عدم إجراء تحقیقات ذات مصداقیة في االنتھاكات  •
ین الحرب، ینبغي تعلیق المزعومة، بما یشمل الفریق المشترك، واستمرار انتھاكات قوان

جمیع مبیعات األسلحة إلى السعودیة حتى تكف عن غاراتھا الجویة غیر القانونیة في الیمن 
 وتحقق بشكل موثوق في االنتھاكات المزعومة.

الكف عن تزوید أطراف النزاع في الیمن بأي أسلحة أو ذخائر أو معدات عسكریة حین یوجد  •
سلحة في الیمن الرتكاب أو تسھیل ارتكاب انتھاكات استخدام ھذه األیتعلق ب خطر حقیقي

 خطیرة للقانون اإلنساني الدولي أو القانون الدولي لحقوق اإلنسان.
 حث أعضاء التحالف على تنفیذ التوصیات المذكورة أعاله. •

 
 األمن الدولي إلى أعضاء مجلس 

یر خاص باألفراد مطالبة فریق الخبراء التابع للجنة الجزاءات بشأن الیمن بإصدار تقر •
المتورطین في انتھاكات القانون الدولي لحقوق اإلنسان والقانون اإلنساني الدولي 

المنطبق أو في منع وصول المساعدات اإلنسانیة، بما یشمل سلسلة القیادة والمراقبة 
 والقادة المسؤولین في التحالف الذي تقوده السعودیة.

كبار القادة اآلخرین المسؤولین عن فرض عقوبات مرّكزة على محمد بن سلمان و •
عملیات عسكریة تسببت في انتھاكات واسعة لقوانین الحرب دون أن یتخذوا خطوات 

 جادة لوضع حدّ لھذه االنتھاكات.
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 إلى أعضاء مجلس حقوق اإلنسان

 ھیكلیة اإلبالغ الخاصة بھتجدید وتعزیز والیة فریق الخبراء البارزین بشأن الیمن، تعزیز  •
تقاریر مباشرة إلى مجلس حقوق اإلنسان والجمعیة العامة لألمم المتحدة، وتشدید  یرفعحتى 

 اللغة المتعلقة بالمحاسبة.
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 منهجية التق�ير
 

، أجرت 2015منذ تدّخل التحالف الذي تقوده السعودیة في النزاع الیمني المسلّح في مارس/آذار 
 وجنوبھا، بما یشمل محافظات صنعاء، عدن، ھیومن رایتس ووتش بحوثا میدانیة في شمال البالد

عند إجراء تحقیقات في الغارات  ،الحدیدة، ومناطق أخرى. سعت ھیومن رایتس ووتش صعدة،
إلى جمع مجموعة من المعلومات عبر اجراء مقابالت مباشرة أو عن  ،الجویة غیر القانونیة المحتملة

صور األقمار الصناعیة، وتحلیل األدلة المادیة، بعد مع الضحایا والشھود والموظفین الطبیین، تحلیل 
 مثل بقایا األسلحة وفیدیوھات وصور مواقع الضربات.

 
نجاز ھذا التقریر، قابلت ھیومن رایتس ووتش نشطاء محلیین، منظمات حقوقیة وإنسانیة محلیة إل

صادرة عن  ودولیة، محامین یمثلون الضحایا، ومسؤولین حكومیین یمنیین. كما حللت بیانات عامة
على نُشرت الفریق المشترك على امتداد العامین الماضیین، وأخرى عن مسؤولین في التحالف 

 المواقع الحكومیة.
 

 وأ، وأعلمناھم بالغرض منھا وبكیفیة توثیق المعلومات مسبقا ن قابلناھم على المقابالتجمیع مَ وافق 
 .بالمقابلبالغھا. لم یحصل أّي منھم على مكافأة إ
 

، راسلت ھیومن رایتس ووتش التحالف ودولھ األعضاء حالیا وسابقا للحصول على 2017في 
، كتبت ھیومن رایتس ووتش إلى الفریق المشترك، 2018معلومات بشأن أي تحقیقات ونتائج. في 

علن عنھ أُ ضمن الفریق المشترك عندما  مواطنوھا منوأرسلت نسخا من خطابھا إلى الدول التي كان 
لم یردّ أحد من ، وھي السعودیة، اإلمارات، الیمن، قطر، البحرین، والكویت. لكن ىللمرة األول

، مضّمن في ملحق ھذا 2018الحالیین. قدّمت قطر ردا كتابیا في یونیو/حزیران  التحالف أعضاء
صفحة الیمن على موقع ھیومن رایتس  علىنشر الردود المستقبلیة ألعضاء التحالف تُ التقریر. س

 ووتش.
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 استمرار الغارات الجوية غير القانونية للتحالف
 

لوالیات المتحدة طمأنت اصحیفة "نیویورك تایمز" أن السعودیة  أفادت، 2017في یونیو/حزیران 
أن قوات التحالف ستلتزم بقواعد اشتباك أكثر صرامة، وستدرس بعض التقدیرات المتعلقة إلى 

االستھداف، وھي خطوة قال مسؤولون أمریكیون لـ نیویورك بالضرر المحتمل الالحق بالمدنیین عند 
أفادت تقاریر أن ھذه التطمینات جاءت قبل  1تایمز إنھا لم تنفذ بشكل كامل في العملیات العسكریة.

أشھر من التغییرات التي ذكرتھا  3ملیار دوالر. بعد  110صفقة بیع أسلحة إلى السعودیة بقیمة 
غارات جویة للتحالف یبدو أنھا انتھكت قوانین  6رایتس ووتش نیویورك تایمز، وثقت ھیومن 

 2طفال، وإصابة عشرات اآلخرین. 33مدنیا، منھم  55الحرب. تسببت ھذه الغارات في مقتل 
 

رغم الوعود المتكررة بتقلیص الضرر الناجم عن الحملة العسكریة، استمر التحالف في شن غارات 
حدى ھذه الھجمات غیر حققت ھیومن رایتس ووتش في إ. 2018جویة غیر قانونیة على الیمن في 

مذكورة أدناه. كما نشرت منظمات حقوقیة أخرى و"مفوضیة األمم المتحدة السامیة لحقوق الالقانونیة 
اإلنسان" ومنظمات إغاثة تقاریر عن غارات جویة أخرى بدت غیر قانونیة استھدف فیھا التحالف 

، ذكرت المفوضیة أن الغارات الجویة 2018ي أغسطس/آب ف 2018.3في  مدنیةمدنیین وأھداف 
 4زالت السبب الرئیسي لسقوط ضحایا مدنیین. للتحالف ما

 

 ، حفل زفاف في بني قيس، حّجة2018أب�يل/نيسان  22

، قصفت طائرة تابعة للتحالف حفل زفاف في قریة الراقة بمدیریة بني 2018ل/نیسان یأبر 22في 
آخرین على  54أطفال، وإصابة  8شخصا، منھم  22الھجوم في مقتل  قیس في محافظة حجة. تسبب

 نجا  5طفال، بحسب شھود وعاملین في مجال الصحة استقبلوا الجرحى بعد الھجوم. 26األقل، منھم 

                                                 
1Eric Schmitt, “Saudi Arabia Tries to Ease Concerns Over Civilian Deaths in Yemen,” New York Times, June 14,  

2017, https://www.nytimes.com/2017/06/14/world/middleeast/saudi-arabia-arms-training-yemen.html?mcubz=1  تم)
 ).2017یونیو/حزیران  14االطالع في 

، 2017سبتمبر/أیلول  12"الیمن: غارات التحالف تقتل األطفال"، بیان صحفي لـ ھیومن رایتس ووتش،  2
https://www.hrw.org/ar/news/2017/09/12/308784الیمن: دول التحالف تتھرب من المساءلة عن الھجمات غیر المشروعة"، بیان صحفي لـ  ؛"

 . https://www.hrw.org/ar/news/2017/09/08/308646، 2017سبتمبر/أیلول  8ھیومن رایتس ووتش، 
، 2018أبریل/نیسان  24انظر، على سبیل المثال، "مذكرة إعالمیة حول الیمن"، مكتب المفوض السامي لحقوق اإلنسان،  3

https://www.ohchr.org/ar/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=22980&LangID=A ھجمات شنھا  3، (تحدثت عن
 MSF Cholera Treatment Center“واستھدفت حافلة ومنزال وحفل الزفاف الذي نتناولھ بالتحلیل أعاله)؛  2018التحالف في أبریل/نیسان 

Attacked in Abs Yemen,” Médecins Sans Frontières (MSF, or Doctors Without Borders), June 11, 2018, 
https://reliefweb.int/report/yemen/msf-cholera-treatment-centre-attacked-abs-yemen  ؛ 2018یونیو/حزیران  11(تم االطالع في(

Ryan Goodman, “Saudi Arabia’s Misleading Email to Congress After Bombing MSF Cholera Hospital,” Just Security, 
June 25, 2018, https://www.justsecurity.org/58437/saudis-deceptive-email-congress-bombing-msf-cholera-hospital/  تم)

 NRC demands investigation of Sana’a airstrike near NRC facility,” Norwegian“)؛ 2018یونیو/حزیران  25االطالع في 
Refugee Council statement, June 7, 2018, https://www.nrc.no/news/2018/june/nrc-demands-investigation-of-sanaa-air-

strike-near-nrc-facility/  2018حزیران یونیو/ 7(تم االطالع في.( 
، 2018أغسطس/آب  10"مذكرة إحاطة إعالمیة بشأن سقوط ضحایا مدنیین في الیمن"، إحاطة إعالمیة للمفوض السامي لحقوق اإلنسان،  4

https://www.ohchr.org/ar/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=23439&LangID=A  10(تم االطالع في 
 ).2018أغسطس/آب 

أبریل/نیسان  24، حیدر مسعود، 2018أبریل/نیسان  30، عبده شوعي، 2018أبریل/نیسان  24مقابالت ھاتفیة لـ ھیومن رایتس ووتش مع أنس المصابي،  5
 . 2018أبریل/نیسان  24ود. محمد الصوملي،  ،2018أبریل/نیسان  24، علي عمر، 2018

https://www.nytimes.com/2017/06/14/world/middleeast/saudi-arabia-arms-training-yemen.html?mcubz=1
https://www.hrw.org/ar/news/2017/09/12/308784%D8%9B
https://www.hrw.org/ar/news/2017/09/12/308784%D8%9B
https://www.hrw.org/ar/news/2017/09/12/308784%D8%9B
https://www.hrw.org/ar/news/2017/09/08/308646
https://www.ohchr.org/ar/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=22980&LangID=A
https://reliefweb.int/report/yemen/msf-cholera-treatment-centre-attacked-abs-yemen
https://www.justsecurity.org/58437/saudis-deceptive-email-congress-bombing-msf-cholera-hospital/
https://www.nrc.no/news/2018/june/nrc-demands-investigation-of-sanaa-air-strike-near-nrc-facility/
https://www.nrc.no/news/2018/june/nrc-demands-investigation-of-sanaa-air-strike-near-nrc-facility/
https://www.ohchr.org/ar/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=23439&LangID=A
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 ،عاما)، لكن كما قال أحد الضیوف: "في دقیقة واحدة 24عاما) والعروس ( 25كل من العریس (
 6".خسر كّل شيء مشّردتحّول من عریس یستعد لحفل زفافھ إلى 

 
لیال. قال أنس  10ا طائرة للتحالف تحلق في المنطقة حوالي الساعة قال ضیوف في الحفل إنھم شاھدو

دقیقة بالسیارة تقریبا. لما كان  20المصابي إنھ غادر الحفل مبكرا وعاد إلى منزلھ، الذي یبعد مسافة 
عند الساعة  )، سمع طائرة تحلق ذھابا وإیابا.شائع خفیفعلى سطح المنزل یمضغ القات (منشط 

 7اھدھا تلقي قنبلة.تقریبا، ش 10:10
 

وصل حیدر مسعود إلى الحفل بعد صالة العصر. جلس مع بعض األصدقاء على مسافة أمتار من 
 خیمة الحفل الرئیسیة، فشاھد طائرة تحلق فوق المكان:

 

                                                 
 . 2018أبریل/نیسان  30مقابلة ھاتفیة لـ ھیومن رایتس ووتش مع عبده شوعي،  6
 .2018أبریل/نیسان  24مقابلة ھاتفیة لـ ھیومن رایتس ووتش مع أنس المصابي،  7

 
 22مقتل ، ما أسفر عن 2018أبریل/نیسان  22قصفت قوات التحالف حفل زفاف في قریة الراقة في مدیریة بني قیس، محافظة حجة في 

 عبده شوعي 2018© طفال.  26آخرین على األقل، بینھم  54أطفال، وإصابة  8شخصا بینھم 
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فجأة، سمعت شیئا یُشبھ األزیز لبضع ثوان، ثم لم أسمع أي شيء آخر، ال انفجار وال شيء. بعد 
 ركضونيء... نھضت وركضت حافي القدمین نحو منزلي... كان أصدقائي یاألزیز، انھار كّل ش

 أیضا... كنا نتحدث إلى بعضنا البعض لكننا ال نسمع شیئا... كنت فقط أراھم یحركون شفاھھم.
الرجال في الخیمة  برفقةات، یعامل في منتصف الثالثینوھو  ،كان عّم العریس، عبده شوعي

المحاذیة لمنزل العریس. سمع لبعض الوقت صوت الطائرة، لكن ضجیج الزفاف كان عالیا. قبل 
الھجوم بقلیل، وردت مكالمة على رجل كان جالسا بجانبھ من صدیق كان یعمل مع الحوثیین، وحذره 

شوعي إنھ لم یسمع من أّن التحالف قد یقصف المنطقة. بعدھا "انھار كل شيء على رؤوسنا". قال 
، لكنني ركضانفجارا، لكنھ شعر بالحرارة: "ظننت أنني أشتعل. كنت مغطى بالغبار... حاولت ال

 كنت أسقط باستمرار". سارت زوجتھ نحوه:
 

؟' كان المنظر مرعبا: أشخاص بال أطراف، وبعضھم أطفالي؟ أین أطفاليأوقفتھا وسألتھا 'أین 
بحث وتصرخ كلما رأت شخصا واعتقدت أنھ من أقاربھا. برؤوس مفتوحة وتنزف. كانت زوجتي ت

 كان من الصعب التعرف على الناس بسبب الظالم وتشّوه أغلبھم.
 

 8أعوام). 8سرت ذراع ابنتھ أشواق (كُ شعر أطفالھ بالذعر، و
 

 دويّ  ، إنھ سمعفي الجوارعضو في مجلس حجة المحلّي یسكن وھو عاما)،  52( عمر عليقال 
على الفور إلى حفل الزفاف على دراجة ناریة، فقد كان لھ  عاما) 30( ابن شقیقھمع االنفجار. سار 

نقاذ المصابین، لكن اآلخرین كانوا "خائفین من إأشخاص یحاولون  4أو  3ابنان راشدان ھناك. وجد 
"، بحسب ما قال عمر. كان المكان مظلما، فاستخدم ضوء ھاتفھ الخلوي للبحث عن ابنیھ. غارة ثانیة

تال، لكنني واصلت البحث د حزام ابنھ، ثم غالف ھاتفھ ثم شالھ. قال: "كنت متأكدا أنھما قُ وج
 األنقاض تلك اللیلة:  تحت جثث على األقل من 10یش". انتشل عمر توالتف

 
بسبب الظالم، وألن الجثث كانت محترقة بالكامل... آخر جثة كانت  أبدالم أتمكن من التعرف علیھم 

أمام ذلك  بشدة نصفین: نصف فوق الشجرة واآلخر یتدلى منھا. شعرت بالغثیانلرجل انقسم إلى 
المشھد، وشعرت أن قدمّي ال تستطیعان حملي، فسقطت...عندما كنت أبحث وأنبش األنقاض، كنت 

 .الذین تجھل ما إذا كانوا أحیاء أم أموات أسمع نحیب العائالت على أبنائھا
 

ألنھ كان یرید استخدام ضوء الھاتف لیستمر في البحث. لما اتصل بھ ابن عمھ. صرخ عمر  أخیرا،
ا على قید الحیاة مأقنعھ ابن عمھ باإلنصات إلیھ، أخبره أن ابنیھ یعانیان من كسور في األطراف، لكنھ

 9وفي مكان آمن معھ.
 

حجة، في مستشفى الجمھوري النُقل المصابون بجروح خطیرة إلى "مركز الطور الصحي" ثم إلى 
قال د. محمد الصوملي، مدیر المستشفى، إنھ استقبل  10ان یبعد مسافة ساعتین ونصف تقریبا.الذي ك

                                                 
 . 2018أبریل/نیسان  30مع عبده شوعي،  مقابلة ھاتفیة لـ ھیومن رایتس ووتش 8
 . 2018أبریل/نیسان  24مقابلة ھاتفیة لـ ھیومن رایتس ووتش مع علي عمر،  9

 .2018أبریل/نیسان  24، وحیدر مسعود، 2018أبریل/نیسان  24مقابالت ھاتفیة لـ ھیومن رایتس ووتش مع علي عمر،  10
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 وافقد ممنھ 4أغلب الحاالت حرجة"، كانت مصابا في الھجوم، أغلبھم أطفال. قال: " 50أكثر من 
 11السفلیة. مأطرافھ

 
ھیومن رایتس ووتش قائمة كاملة بأسماء القتلى والمصابین وأعمارھم.  إلىقدّم أحد ضیوف الحفل 

 4تل سنة، لقوا حتفھم في الحفل. كما قُ  15و 7بین  أعمارھم أطفال 8ضیفا، منھم  18تضّمنت القائمة 
كعازفي طبول، لكّن الضیف ال یعرف أسماءھم وأعمارھم. كما قدّم قائمة  ُوّظفوان یرجال آخر

طفال. قدّم ضیوف  26مصابا، جمیعھم من ضیوف الحفل، منھم  54اء وأعمار منفصلة تضمنت أسم
 12والمستشفى أرقاما مماثلة للضحایا. عیادةآخرون وعاملون في ال

 
رجال من المنطقة إنھ  3لم تتمكن ھیومن رایتس ووتش من تحدید أي ھدف عسكري في المنطقة. قال 

وإن ھذه ھي المرة األولى التي یقصف فیھا لم تكن توجد أي أھداف عسكریة قرب مكان الحفل، 
قال أنس المصابي: "كان جمیع الناس [في القریة] یشعرون  13التحالف القریة منذ بدایة النزاع.

باألمان ألنھ ال توجد أي مواقع عسكریة قریبة منا، ونعیش في منطقة نائیة یصعب الوصول إلیھا أو 
قال أحد الرجال إن أقرب ھدف  14إلى القریة". سفلتیة تؤديإعبورھا، حتى أنھ ال توجد طریق 

 15الھجوم. وقعم نعسكري كان نقطة تفتیش للحوثیین تبعد مسافة ساعة بالسیارة تقریبا ع
 

 16أصدر كّل من المفوض السامي لحقوق اإلنسان واألمین العام لألمم المتحدة بیانا نددا فیھ بالھجوم.
تحالف، أن القیادة المشتركة للتحالف بصدد مراجعة أعلن العقید تركي المالكي، المتحدث باسم ال

الحادثة. لكن الفریق المشترك لم ینشر أي معلومات بشأن فتح تحقیق محتمل حتى كتابة ھذا 
 17التقریر.

 
ھیومن رایتس ووتش صورا التقطاھا لبقایا قنبلة  إلىأبریل/نیسان، قدّم عبده شوعي وقریبھ  30في 

الھجوم البقایا المصّورة ھي لجھاز توجیھ باألقمار الصناعیة لذخائر وجداھا قرب الخیمة والمنزل. 
لصاقھا بالقنابل الملقاة جوا قبل استخدامھا. وجدت إ) أمریكیة الصنع، یتم JDAM( المباشر المشترك

 29في من البقایا بعد ھجوم التحالف على "مدیریة أمن الزیدیة"  نفسھ النوع ووتش ھیومن رایتس
  2016.18ألول أكتوبر/تشرین ا

  

                                                 
 . 2018أبریل/نیسان  24د الصوملي، مقابلة ھاتفیة لـ ھیومن رایتس ووتش مع د. محم 11
 24، وحیدر مسعود، 2018أبریل/نیسان  24، علي عمر، 2018أبریل/نیسان  24مقابالت ھاتفیة لـ ھیومن رایتس ووتش مع د. محمد الصوملي،  12

 . 2018أبریل/نیسان 
 . 2018أبریل/نیسان  24مقابلة ھاتفیة لـ ھیومن رایتس ووتش مع علي عمر،  13
 .2018أبریل/نیسان  30اتفیة لـ ھیومن رایتس ووتش مع عبده شوعي، مقابلة ھ 14
 .  2018أبریل/نیسان  24مقابلة ھاتفیة لـ ھیومن رایتس ووتش مع أنس المصابي،  15
16General, -General on Yemen,” United Nations Secretary-“Statement attributable to the Spokesman for the Secretary 

April 23, 2018, https://www.un.org/sg/en/content/sg/statement/2018-04-23/statement-attributable-spokesman-
secretary-general-yemen  ؛ "مذكرة إعالمیة حول الیمن"، مذكرة إعالمیة للمفوض السامي لحقوق اإلنسان 2018أبریل/نیسان  23(تم االطالع في(

 آخرین تقریبا).  50األقل، وأصاب مدنیا على  19(وجدت أن الھجوم قتل 
في منطقة بني  "قیادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعیة في الیمن": نتابع باھتمام ما تم تداولھ في بعض وسائل اإلعالم بادعاء استھداف خیمة زواج 17

 ). 2018أبریل/نیسان  24(تم االطالع في  https://www.spa.gov.sa/1755666، 2018أبریل/نیسان  23قیس/محافظة حجة"، وكالة األنباء السعودیة، 
، 2016دیسمبر/كانون األول  8"الیمن: قنابل أمریكیة الصنع تُستخدم في ضربات جویة غیر قانونیة"، بیان صحفي لـ ھیومن رایتس ووتش،  18

https://www.hrw.org/ar/news/2016/12/08/297366 . 

https://www.un.org/sg/en/content/sg/statement/2018-04-23/statement-attributable-spokesman-secretary-general-yemen
https://www.un.org/sg/en/content/sg/statement/2018-04-23/statement-attributable-spokesman-secretary-general-yemen
https://www.spa.gov.sa/1755666
https://www.hrw.org/ar/news/2016/12/08/297366


 

 2018 أغسطس/آب ووتش| رايتس هيومن   15 

 تحقيقات بال مصداقية للف�يق المشترك في االنتهاكات المحتملة
 

، أو قوانین الحرب، على الدول التحقیق في جرائم الحرب المزعومة اإلنساني یفرض القانون الدولي
وغیر أ العشوائیة وأتُعتبر الھجمات المتعمدة  19التي یرتكبھا مواطنوھا، ومحاكمة المسؤولین عنھا.

جرائم ك ، وتُصنّفالمتناسبة التي تستھدف مدنیین أو أھداف مدنیة انتھاكات خطیرة لقوانین الحرب
  20حرب إذا ارتكبھا الشخص بنیّة إجرامیة، أي عن قصد أو بتھّور.

 
وجد تحلیل ھیومن رایتس ووتش أن تحقیقات الفریق المشترك معیبة جدا، وتستثني انتھاكات 

كانت مراجعة تحلیالت  األخطاء المرتكبة.ب تستخفّ س واضح، أو دون أسا من مزعومة للتحالف
الفریق المشترك صعبة في جزء كبیر ألن المنھجیة المعتمدة لم تكن شفافة. ال یقدم الفریق المشترك 

، بما یشمل ما إذا متّبعةمعلومات عامة عن العتبة التي یعتمدھا للتحقیق في حادث ما وعن المنھجیة ال
قات میدانیة ومقابالت مع الشھود، وفي أي ظروف یفعل ذلك، وما إذا كان یعتمد كان یُجري تحقی

على تسجیالت الطیران. كما ال یقدّم معلومات وعن الدور الذي یلعبھ أعضاء التحالف أو األطراف 
 من خارج التحالف، مثل الوالیات المتحدة، في ھجمات معینة، وعن مآل توصیاتھ.

 
غارات جویة للتحالف وجدت فیھا أن نتائج الفریق المشترك  7حققت ھیومن رایتس ووتش في 

، وجد الفریق المشترك أن غارتینتضمنت تناقضات تثیر شكوكا في المنھجیة التي یعتمدھا. في 
 –ھاتین الغارتین  إحدىقوات التحالف لم تشن أي غارات جویة في الیوم والمكان المحددین. في 

تثبت األدلة المادیة التي عثر علیھا في المكان أن ضربات  – 2017ت منزال في صعدة في استھدف
الفریق المشترك  ، لم یُجرِ 2016في غارة أخرى، استھدفت مصنعا قرب عمران في  21جویّة نُفذت.

تحقیقا، معتمدا على تاریخ خاطئ ورد في تقریر للمفوض السامي لحقوق اإلنسان ذكر فیھ أن الغارة 
، وھو األساس الذي خلُص من خاللھ إلى أن التحالف لم ینفذ الھجوم. 2016بدل  2015لت في حص

، قال فریق الخبراء الذي عینھ 2016كان باإلمكان مراجعة الوثیقة وتوضیح الخطأ المطبعي. في 
ن "تحقیقات[ه] وجدت أدلة واضحة عن الغارات الجویة"، لكن الفریق المشترك وجد إ مجلس األمن

على مصنع أغذیة في صنعاء ومجمع سكني في  2016التحالف لم یُنفذ غارتین إضافیتین في أن 
 22إب.

                                                 
19International Committee of the Red Cross (ICRC) Customary International Humanitarian Law (Cambridge:  

Cambridge University Press, 2005), Rule 158, citing First Geneva Convention, article 49; Second Geneva Convention, 
article 50; Third Geneva Convention, article 129; Fourth Geneva Convention, article 146. 

 . 156اللجنة الدولیة للصلیب األحمر، القانون الدولي اإلنساني العرفي، القاعدة  20
القنبلة، أدلة على حصول انفجار، أضرار حراریة أو أضرار ناتجة عن شظایا، وبقایا الذخیرة یمكن أن تشمل أنواع األدلة المادیة الحفرة الناتجة عن  21

 المستخدمة.
، 2018ینایر/كانون الثاني  S/2018/68 ،26"التقریر النھائي لفریق الخبراء المعني بالیمن"،  2140لجنة مجلس األمن المنشأة عمال بالقرار  22

http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/2018/68&Lang=A  ص 2018ینایر/كانون الثاني  26(تم االطالع في ،(
، استنتج الفریق المشترك أن 2016س/آب أغسط 9(في ما یتعلق بھجوم استھدف مصنع أغذیة في صنعاء یوم  6، الجدول 60؛ السابق، الملحق 164

 24ي ما یتعلق بھجوم التحالف لم ینفذ الغارة، بینما خلُص فریق الخبراء إلى أن التحالف ھو الذي نفذھا، باستخدام قنبلة شدیدة االنفجار ملقاة من طائرة. ف
ینفذ الغارة بینما وجد فریق الخبراء أن التحالف ھو الذي نفذھا على مجمع سكني في إب، استنتج الفریق المشترك أن التحالف لم  2016سبتمبر/أیلول 

 یفواي"). ا" بجھاز تحكم من نوع "ب82-باستخدام قنبلة شدیدة االنفجار من طراز "مارك

http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/2018/68&Lang=A
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الھجمات الخمس األخرى التي  تثیر
الفریق  متساؤالت حول تقیی نتناولھا أدناه

المشترك للخسائر المدنیة. رغم أن 
تقاریر الفریق المشترك كثیرا ما 

تستشھد بنتائج المنظمات األخرى حول 
ال  ،األضرار المدنیة، إال أنھ في الغالب

للخطر الذي  تقییماتھ الخاصةیجري 
یواجھھ المدنیون وال یُدرج أي 

حتى بشكل  –حصائیات عن الخسائر إ
طر" األوسع الذي وال یناقش "الخ –عام 

تسببھ الغارات، مثل األضرار الالحقة 
بالبنى التحتیة الحیویة. في بعض 

الحاالت، وجد الفریق المشترك أن 
 بعض البُنى لم تتضرر، أو تضررت 

 
جزئیا فقط، في تناقض واضح مع األدلة 

التي ُجمعت من موقع الغارة والمتاحة 
للعموم عند اجراء الفریق لتحقیقاتھ. 

الفریق المشترك كثیرا ما یزعم  رغم أن
أنھ یردّ على تقاریر المنظمات الحقوقیة واإلنسانیة، بما فیھا ھیومن رایتس ووتش ومنظمة العفو 

لمناقشة نتائج أي من المنظمتین الدولیة وفریق الخبراء التابع لألمم المتحدة، إال أنھ لم یتصل أبدا ب
 معینة. 

 

 ت، عمران، معمل اإلسمن2016فبراير/شباط  15

خلُص الفریق غارات أفادت تقاریر أنھا استھدفت مصنعا لإلسمنت في محافظة عمران،  3من أصل 
كان الفریق المشترك یردّ  23لم یتأسس بعد".المشترك في تحقیقھ في الغارة الثالثة إلى أن "التحالف 

قالت  2016على المفوضیة السامیة لحقوق اإلنسان التي كانت قد أصدرت تقریرا في أغسطس/آب 
 لكن كان 24، وفعال لم یكن التحالف قد تأسس حینھا.2015فبرایر/شباط  18فیھ إن الھجوم وقع في 

اإلنسان، فالجملة نفسھا تحدثت عن تقریر شھري المفوضیة السامیة لحقوق ارتكبتھ  خطأ مطبعیا ذلك
الذي  2016، ونفس التقریر الصادر في أغسطس/آب 2016لألمم المتحدة صدر في فبرایر/شباط 

                                                 
23, March 5, 2018, Saudi Press Agency“Spokesman of JIAT in Yemen Refutes Claims on 14 Incidents 8 Riyadh,” 

https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=en&newsid=1733475   2018مارس/آذار  5(تم االطالع في.(  
24UN Office of the High Commissioner for Human Rights (OHCHR), “Situation of human rights in Yemen,”  

A/HRC/33/38, August 4, 2016, http://www.ohchr.org/EN/Countries/MENARegion/Pages/YemenReport.aspx, p. 11, 
 . )2016أغسطس/آب  4(تم االطالع في   26

" بنظام استشعاري، وقد استخدمت ھذه 105-القطاع الخارجي لقنبلة "سي بي یو
عثر  15القنبلة في ھجوم قرب محجر یتبع مصنع إسمنت بمحافظة عمران، في 

عاملون بالمصنع على ھذه القطعة على الطریق المفضیة إلى المحجر. الكتابات 
من قبل شركة "تیكسترون  2012علیھا تُظھر أنھا أنتجت في یولیو/تموز 

بریانكا  © 2016سیستمس" في ویلمینغتون، بوالیة ماساتشوستس األمریكیة. 
 موتابارثي/ھیومن رایتس ووتش
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عندما استھدف التحالف  2016فبرایر/شباط  19أشار إلیھ الفریق المشترك ناقش ھجوما حصل في 
ومن رایتس ووتش ونشرت معلومات عن جبال قریبا من المصنع بذخائر عنقودیة. كما حققت ھی

بعده عمال المصنع بقایا حدّدتھا ھیومن  جمع، 2016ھجوم قرب المصنع في منتصف فبرایر/شباط 
. یُعتبر استخدام الذخائر العنقودیة في أمریكیة المصدر رایتس ووتش على أنھا لذخائر عنقودیة

كان على التحالف التحقیق في ھذا  25الجبل، على مقربة من القریة، ھجوما عشوائیا غیر مشروع.
 الھجوم.

 

 ، من�ل في محضة بصعدة2017أغسطس/آب  4

أكد الفریق المشترك، بعد مراجعة جداول أوقات الطلعات وصور األقمار الصناعیة، أن التحالف لم 
قصف  عنبعد أن وردت تقاریر  2017أغسطس/آب  4ینفذ غارة جویة على منطقة محضة یوم 

، أنكر العقید تركي المالكي، "وكالة األنباء السعودیةـ "في بیان سابق ل 26التحالف لمبنى سكني فیھا.
المتحدث باسم التحالف، ھذه التقاریر، وقال إن التحالف مستمر في التحقیق بالتنسیق مع حكومة الیمن 

صالح تقوم بـ  -ات الحوثيوالشركاء الدولیین اآلخرین "بشأن ھذا الحادث المؤسف"، مالحظا أن قو
 27".وأغراض المدنیین"تخزین األسلحة والمتفجرات داخل المساكن 

 
تتناسب مع  احققت ھیومن رایتس ووتش أیضا في الھجوم. تُظھر فیدیوھات وصور للھجوم أضرار

قال شاھدان ومدیر المستشفى المحلي  28.تفجیر موقوتانفجار قنبلة كبیرة ملقاة جوا باستخدام صّمام 
اللجنة الدولیة "آخرین. كما أفادت  3أطفال، وأصاب  7أفراد من عائلة واحدة، منھم  9إن الھجوم قتل 
 9ن التحالف ھاجم المنزل، وقتل أ، التي زار موظفوھا القریة بعد الھجوم بقلیل، ر"للصلیب األحم

 29أشخاص.
 

اب أي أھداف عسكریة أصابت الغارة الجویة للتحالف ھدفا مدنیا وقتلت وأصابت مدنیین، في غی
جراء تحقیق لتحدید ما إذا حصلت جرائم حرب، إواضحة وفي انتھاك لقوانین الحرب. على التحالف 

 ولدفع تعویضات للضحایا المدنیین.
 

                                                 
، 2016ھیومن رایتس ووتش، قصف المنشآت التجاریة: غارات التحالف السعودي على البنى االقتصادیة في الیمن، یولیو/تموز  25

https://www.hrw.org/ar/report/2016/07/11/291901 45-41، ص . 
، 2018مارس/آذار  5"متحدث فریق تقییم الحوادث في الیمن: "التحالف" یستھدف فقط األھداف العسكریة المشروعة"، وكالة األنباء السعودیة،  26

https://sabq.org/D92Lkh  2016مارس/آذار  6(تم االطالع في.( 
، 2017أغسطس/آب  8"تحالف دعم الشرعیة في الیمن ینفي استھداف منزل بمنطقة 'محضة' بصعدة"، وكالة األنباء السعودیة،  27

https://www.spa.gov.sa/1654721  2019أغسطس/آب  9(تم االطالع في.( 
، 2017سبتمبر/أیلول  2"الیمن: غارات التحالف تقتل األطفال"، بیان صحفي لـ ھیومن رایتس ووتش،  28

https://www.hrw.org/ar/news/2017/09/12/308784 . 
29against civilians are an alarming trend,” ICRC news release, August 8, 2017,  “Yemen: Airstrikes  

https://reliefweb.int/report/yemen/yemen-airstrikes-against-civilians-are-alarming-trend  سبتمبر/أیلول  13(تم االطالع في
2017 .( 

https://www.hrw.org/ar/report/2016/07/11/291901
https://sabq.org/D92Lkh
https://www.spa.gov.sa/1654721
https://www.hrw.org/ar/news/2017/09/12/308784
https://reliefweb.int/report/yemen/yemen-airstrikes-against-civilians-are-alarming-trend
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 ، سوق مستباء، حجة2016مارس/آذار  15

 من –على سوق في حّجة، استنتج التحالف  2016مارس/آذار  15بعد التحقیق في ھجوم بتاریخ 
أن الھجوم التزم بقوانین الحرب ألن الغارة تمت "بناء على معلومات  –دون شرح منھجیتھ 

استخباراتیة مؤكدة تشیر إلى تجمع كبیر لمیلیشیا الحوثي المسلحة (مجندین)، وكانت تلك التجمعات 
  30بالقرب من أحد األسواق األسبوعیة التي ال یكون فیھا أي نشاط إال یوم الخمیس".

 
، لكن سكان المنطقة قالوا لـ ھیومن رایتس ووتش إنھ كانت توجد أكشاك ثالثاءلغارة یوم وقعت ا

أیام األسبوع. كما الحظ الفریق المشترك "أن جھة االدعاء لم تقدم ما یثبت  طیلةومحالت مفتوحة 
صحة وقوع ضحایا من المدنیین". رغم أن قصد الفریق المشترك من ھذا البیان یبقى غیر واضح، 

 جراء تحقیقات جدیة في انتھاكات قوانین الحرب.إ أن الدول المشاركة تتحمل مسؤولیة إال
 

، التي أرسلت المتحدة النتائج التي توصلت إلیھا ھیومن رایتس ووتش، وكذلك نتائج األممتختلف 
ت نتائج الفریق المشترك. أجر عنري ذفریقا حقوقیا لزیارة الموقع في الیوم التالي للھجوم، بشكل ج

شاھدا على الغارات الجویة  23مارس/آذار، وقابلت  28ھیومن رایتس ووتش تحقیقات میدانیة یوم 
رغم أن التحالف استنتج على ما  31وموظفین طبیین في مستشفیین في المنطقة استقبلوا المصابین.

سوقا ن، وجدت ھیومن رایتس ووتش واألمم المتحدة أن الغارتین استھدفتا یضحایا مدنی غیابیبدو 
طفال. قال شخصان من سكان مستباء لـ ھیومن رایتس ووتش إن  25مدنیا، منھم  97مكتظة وقتلتا 

. كما استقبلت 17قریبا وفقد اآلخر  16تلوا: فقد أحدھما من أفراد عائلتیھما الموسعتین قُ  ینالكثیر
 32لحیاة.منھم فارقوا ا 3مصابا من السوق،  45 "أطباء بال حدود"عیادة محلیة مدعومة من 

                                                 
األنباء  "الفریق المشترك لتقییم الحوادث في الیمن یرد في إیجاز صحفي على ادعاءات حول انتھاكات قوات التحالف في عملیات عاصفة الحزم"، وكالة 30

 ).2016أغسطس/آب  5(تم االطالع في  https://www.spa.gov.sa/1524819، 2016أغسطس/آب  5السعودیة، 
، 2016أبریل/نیسان  7"الیمن: قنابل أمریكیة في إحدى الھجمات األكثر دمویة"، بیان صحفي لـ ھیومن رایتس ووتش،  31

https://www.hrw.org/ar/news/2016/04/07/288511 . 
مارس/آذار  16جریحا عقب الضربات الجویة الممیتة على سوق"، أطباء بال حدود، تحدیث مشروع،  40"الیمن: منظمة أطباء بال حدود تعالج أكثر من  32

2016 ،https://www.msf.org/ar/yemen-msf-treats-more-40-wounded-following-deadly-airstrike-marketplace  تم االطالع في)
 ). 2016یونیو/حزیران  1

https://www.spa.gov.sa/1524819
https://www.hrw.org/ar/news/2016/04/07/288511
https://www.msf.org/ar/yemen-msf-treats-more-40-wounded-following-deadly-airstrike-marketplace


 

 2018 أغسطس/آب ووتش| رايتس هيومن   19 

مقاتلین حوثیین، ورغم أنھ كانت توجد نقطة تفتیش  10تسببت في مقتل حوالي  قد تكون الغارة
مترا تقریبا شمال السوق، إال أن الغارتین  250مقاتلین على مسافة  3عسكریة للحوثیین یعمل فیھا 

لو سلّمنا جدال أن تسببتا في خسائر غیر متناسبة في أرواح المدنیین، في انتھاك لقوانین الحرب. حتى 
عدم اتخاذ جمیع االحتیاطات ما حصل یستخدمون مبنى داخل السوق كثكنة، یؤكد  حوثیین كانواال

الممكنة لحمایة المدنیین تحت سیطرتھم من آثار الھجمتین، وال یبرر شن التحالف لھاتین الغارتین. 
التحالف ، بعد الھجوم بیوم واحد، قال العقید أحمد العسیري، المتحدث باسم 2016مارس/آذار  16في 

آنذاك، إن التحالف استھدف "تجمعا لمیلیشیات"، وإن السوق كان مكانا لبیع وشراء القات، مشیرا إلى 
 33أن التحالف كان یعلم أن الغارة استھدفت منطقة تجاریة مدنیة.

 
یجب فتح تحقیق جنائي في كل ھجوم غیر قانوني الحتمال حصول جرائم حرب، وتقدیم تعویضات 

 المدنیین.للضحایا 
 

  ، مستشفى حيدان، صعدة2015 تش�ين األول/أكتوبر 26

، أنكر العقید أحمد 2015مباشرة بعد ھجوم على مستشفى في الیمن في أكتوبر/تشرین األول 
في البدایة أن غارة للتحالف ضربت مستشفى صعدة، وھو  ، المتحدث باسم التحالف آنذاك،العسیري

                                                 
3317, 2016, “Yemen market strike killed 119 in one of war's deadliest attacks: UN,” Middle East Eye, March 

http://www.middleeasteye.net/news/yemen-market-strike-killed-119-people-one-wars-deadliest-attacks-556556385  تم)
 ). 2018یونیو/حزیران  4في االطالع 

 
، عثر علیھا في ةالوالیات المتحد  وفّرتھا JDAM، وھو جزء من قنبلة موجھة بالقمر الصناعي من نوع  (strake)"ستریك" مخلفات

 ھیومن رایتس ووتش 2016© على المستباء في شمال الیمن.  2016مارس/آذار  15مسرح الغارة الجویة في 

http://www.middleeasteye.net/news/yemen-market-strike-killed-119-people-one-wars-deadliest-attacks-556556385
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، اعترف السفیر السعودي إلى األمم المتحدة بأن نفسھ في الیوم ،أطباء بال حدود. لكن منظمة ما أكدتھ
تجمیع لمیلیشیا " ھدف التحالف كانالتحالف ھو الذي نفذ الھجوم، لكنھ وصفھ بـ "الخطأ"، زاعما أن 

اعترف الفریق  34حداثیات خاطئة.إ إلیھم"، زاعما أن أطباء بال حدود أرسلت الحوثي المسلحة
الذي لم یقدّم معطیات عن أنواع األدلة التي فحصھا والمصادر التي اطلع علیھا  –مشترك في تحلیلھ ال
، لكنھ ادعى أن الحوثیین كانوا 2015أكتوبر/تشرین األول  26بأن التحالف ضرب المستشفى في  –

أطباء بال یستخدمون المستشفى كمأوى. استنتج الفریق المشترك أنھ كان یتعین على التحالف تحذیر 
المستشفى أصبحت ھدفا  العتباره أنّ حدود قبل قصف المبنى، لكنھ لم یشر إلى أي خطأ آخر 

 35عسكریا.
 

قابلت ھیومن رایتس ووتش موظفین تابعین ألطباء بال حدود في الیمن لیلة الغارة وراجعت صورا 
رسوم بوضوح على للمنظمة ومصادر محلیة أخرى تُبرز تضّرر المبنى وشعار أطباء بال حدود الم

حداثیاتھا إلى التحالف بانتظام. خالفا الستنتاج الفریق المشترك بأنھ إتُرسل أطباء بال حدود  36السطح.
لم "تقع أي أضرار بشریة نتیجة للقصف"، أكدت ھیومن رایتس ووتش أن مریضین أصیبا بجروح 

، أو ألحق بھا عدة أجنحةجوم جبرت المستشفى على اإلغالق، ودّمر الھأُ خالء المستشفى. كما إأثناء 
ألف شخص یسكنون في منطقة  200أضرارا. كانت ھذه المستشفى المنشأة الطبیة الوحیدة لحوالي 

 37حالة طارئة أسبوعیا. 150كیلومتر، وكانت تستقبل ما یناھز  80بقطر 
 

تفقد ستخدم ألغراض عسكریة. لم تجد ھیومن رایتس ووتش أي أدلة على أن مستشفى حیدان كانت تُ 
المستشفیات الحمایة في الھجمات فقط إذا استخدمت خالفا لوظیفتھا اإلنسانیة والرتكاب "أعمال 

كثكنات عسكریة، وھو ما زعم الفریق  یاتاستخدام المستشفذلك یشمل  38تشكل خطرا على العدو".
تھاجم قوة أن قبل أنّھ،  اعترف الفریق المشترك نفسھ ،المشترك أن الحوثیین كانوا یفعلونھ. لكن

إصدار تحذیر حول سوء ، علیھا قوات معادیة ألغراض عسكریة تستخدمھامستشفى  عسكریة

                                                 
34led coalition says it did not bomb hospital in Yemen,” Reuters, October 27, 2015, -“Saudi 

https://www.yahoo.com/news/saudi-led-coalition-says-did-not-bomb-hospital-181332725.html  4(تم االطالع في 
). (عندما سئل عما إذا استھدفت طائرات التحالف المستشفى... قال العسیري في رسالة الكترونیة: "ال، أبدا". لكن العسیري قال أیضا 2018یونیو/حزیران 

 ,Samuel Oakfordلتحالف كانت تعمل في محافظة صعدة. ولما سئل عن سبب االنفجار، أجاب: "ال یُمكننا اإلجابة دون تحقیقات")؛ إن طائرات ا
“Exclusive: Saudi Arabia Admits Bombing MSF Hospital in Yemen—But Faults MSF,” ViceNews, October 27, 2015, 

https://news.vice.com/article/exclusive-saudi-arabia-admits-bombing-msf-hospital-in-yemen-but-faults-msf  تم االطالع)
 ). 2018یونیو/حزیران  4في 

األنباء  "الفریق المشترك لتقییم الحوادث في الیمن یرد في إیجاز صحفي على ادعاءات حول انتھاكات قوات التحالف في عملیات عاصفة الحزم"، وكالة 35
 السعودیة.

، 2015أكتوبر/تشرین األول  27"طائرات التحالف تقصف مستشفى في الیمن"، بیان صحفي لـ ھیومن رایتس ووتش،  36
https://www.hrw.org/ar/news/2015/10/27/282743 . 

، 2015أكتوبر/تشرین األول  27"الیمن: ضربات جویة تدّمر مستشفى أطباء بال حدود"، بیان صحفي ألطباء بال حدود،  37
https://www.msf.org/ar/yemen-msf-hospital-destroyed-airstrikes  2018یونیو/حزیران  5(تم االطالع في .( 

38MSF, “Yemen: MSF releases detailed documentation of attacks on two medical facilities ahead of UN Security  
Council closed session on protection of medical mission,” September 27, 2016, http://www.msf.org/en/article/yemen-

msf-releases-detailed-documentation-attacks-two-medical-facilities-ahead-un-security  2018یونیو/حزیران  5(تم االطالع في.( 

https://www.yahoo.com/news/saudi-led-coalition-says-did-not-bomb-hospital-181332725.html
https://news.vice.com/article/exclusive-saudi-arabia-admits-bombing-msf-hospital-in-yemen-but-faults-msf
https://www.hrw.org/ar/news/2015/10/27/282743
https://www.msf.org/ar/yemen-msf-hospital-destroyed-airstrikes
http://www.msf.org/en/article/yemen-msf-releases-detailed-documentation-attacks-two-medical-facilities-ahead-un-security
http://www.msf.org/en/article/yemen-msf-releases-detailed-documentation-attacks-two-medical-facilities-ahead-un-security
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االكتراث لھذا وفقط بعد التأكد من عدم ، معقولة إلیقاف ھذه األنشطةمھلة زمنیة  تحدیداالستخدام و
 39.التحذیر، یمكن للقوة العسكریة أن تشّن ھجوما

 
ي شاركت في الھجوم، لكنھ اعترف بأن التحالف كان یقصد لم یحدد الفریق المشترك الدول الت
ستنتاج الذي بُني علیھ التحدید األساس  على التحقیق أن یرمي إلىاستھداف موقع مستشفى حیدان. 

أن الحوثیین كانوا یستخدمون المستشفى. كما یجب فتح تحقیق جنائي في أي ھجوم غیر قانوني 
صدار تحذیر مناسب إلى إضحایا المدنیین، بما یشمل عدم الحتمال وقوع جرائم حرب والتعویض لل

 المستشفى.
 

أطباء بال حدود.  ظمةمن بما فیھا المنشآت التي تدعمھااستھدف التحالف مرارا المستشفیات في الیمن، 
في ھجومین آخرین للتحالف حققت فیھما أطباء بال حدود، وجدت المنظمة: "إضافة إلى الخسائر 

من ح والدمار... أدت الھجمات إلى تعلیق األنشطة، ما ترك السكان الضعفاء أصال الفوریة في األروا
 40دون رعایة صحیة".

 
على المستشفى المدعومة  2016بعد أن أصدر الفریق المشترك نتائجھ حول ھجوم في أغسطس/آب 

التي  ھذا اإلعالن العام المحادثاتال یعكس المنظمة: " قالت حجة، من أطباء بال حدود في عبس،
أجرتھا أطباء بال حدود في السعودیة مع الفریق المشترك لتقییم الحوادث والقوات العسكریة بعد 

 أفادت للحوثیین بجانب المبنى، لكن مركبةالھجوم". وجد الفریق المشترك أن التحالف استھدف 
على  ااحدو امریض وكانت تقلّ السیارة كانت قد دخلت المستشفى عند القصف،  أنأطباء بال حدود 

آخرین بجروح، في  13أشخاص وإصابة  7ذكر الفریق المشترك أن الھجوم تسبب في مقتل  41األقل.
شخصا، منھم  19أن الھجوم قتل  ، وجدت المنظمةما بدا أنھا معلومة منقولة عن أطباء بال حدود. لكن

تكن تحمل آخرین بجروح. زعم الفریق المشترك أن المستشفى لم  19موظف بالمستشفى، وأصاب 
أطباء بال حدود إنھ كان یوجد شعار واضح للمنظمة  قالت "عالمات" تشیر إلى أنھا مستشفى، لكن

مرات على األقل منذ یولیو/تموز  3حداثیات المستشفى إعلى السطح، وإنھا أطلعت التحالف على 
مستشفیات في شمال  6أیام. انسحبت أطباء بال حدود من  بخمسة ، آخرھا كانت قبل الھجوم2015

البالد الخاضع لسیطرة الحوثیین بعد الھجوم. استنتج الفریق المشترك أن مھاجمة المستشفى كانت 
أطباء بال حدود: "ال نعتبر ھذا الحادث 'خطأ'، بل نتیجة الرتكاب أعمال  ت"خطأ غیر مقصود"، فردّ 

 42الخاصة بالمستشفیات والمباني المدنیة". طبیعة الحمایة تتجاھلعدائیة 
                                                 

 Commentary؛ انظر أیضا: 21، اقتباسا عن اتفاقیة جنیف األولى، المادة 28اللجنة الدولیة للصلیب األحمر، القانون الدولي اإلنساني العرفي، القاعدة  39
on the First Geneva Convention (Cambridge: Cambridge University Press, 2016), paras. 1846-59. 

40  Yemen: MSF releases detailed documentation of attacks on two medical facilities ahead of UN Security “MSF, 
Council closed session on protection of medical mission,” September 27, 2016  تحقیقات داخلیة في ھجمات التحالف على (بعد إجراء

دیسمبر/كانون األول  2وعلى عیادة ألطباء بال حدود في مدینة تعز یوم  2016أغسطس/آب  15المستشفى المدعوم من أطباء بال حدود في عبس، حجة، یوم 
 ار قبل الھجمات، ولذلك ال یوجد سبب شرعي لمھاجمتھا". ، خلصت المنظمة إلى أن "حیاد المنشآت لم یؤخذ بعین االعتب2016

دیسمبر/كانون  5المتحدث الرسمي للفریق المشترك لتقییم الحوادث یوضح مالبسات وقائع حادثة مستشفى عبس بمحافظة حجة"، وكالة األنباء السعودیة،  41
 ).2018یونیو/حزیران  5(تم االطالع في  https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?newsid=1567339، 2016األول 

قواعد  أوصى الفریق المشترك التحالف أیضا باالعتذار، تقدیم "المساعدات المناسبة"، فتح "تحقیق في األشخاص المسؤولین" لتحدید ما إذا تم خرق 42
 Yemen: Saudi-led airstrike on Abs hospital cannot be justified as“االشتباك وما إذا توجد حاجة إلى اتخاذ إجراءات أخرى". 

https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?newsid=1567339
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، قصف التحالف مرة أخرى منشأة مدعومة من أطباء بال حدود، وھي 2018في یونیو/حزیران 
من  بیانرسال إلقاء اللوم على المنظمة، بما في ذلك إمركز لعالج الكولیرا، وحاول مرة أخرى 

في  كماموظف برتبة دنیا في أطباء بال حدود إلى "الكونغرس" األمریكي لمحاولة تبریر الھجوم. 
أن سطح  –عبر صور وتوثیق مناسبین  –الھجمات السابقة، أوضحت أطباء بال حدود بسرعة 

 التي اعترفحداثیات المنشأة، إالمنشأة كان یحمل شعارا واضحا، وأنھا كانت تُطلع التحالف على 
 43التحالف أنھ استلمھا كتابة.

 

  ، سجن عبس، حجة2015مايو/أيار  13

ي أسلحة في عبس، في محافظة حجة، یوم ذكرت تقاریر للفریق المشترك أن التحالف ھاجم مخزنَ 
بقنبلة موجھة باللیزر. كما استنتج الفریق المشترك أن  مخزن، واستھدف كل 2015مایو/أیار  13

 44قھ أضرار وأن التحالف التزم بالقانون الدولي.مبنى السجن القریب لم تلح
 

                                                 
‘unintentional error,’” MSF statement, December 9, 2016, http://www.msf.org/en/article/yemen-saudi-led-airstrike-abs-

hospital-cannot-be-justified-unintentional-error  2018یونیو/حزیران  5(تم االطالع في .( 
43Ryan Goodman, “Saudi Arabia’s Misleading Email to Congress after Bombing MSF Cholera Hospital,” Just  

Security, June 25, 2018, https://www.justsecurity.org/58437/saudis-deceptive-email-congress-bombing-msf-cholera-
hospital/  2018یونیو/حزیران  5(تم االطالع في .( 

، 2017فبرایر/شباط  23نتائج عدد من الحوادث"، وكالة األنباء السعودیة،  "الفریق المشترك لتقییم الحوادث في الیمن یصدر بیانا بشأن اإلعالن عن 44
https://www.spa.gov.sa/viewfullstory.php?lang=&newsid=1595518  2018یونیو/حزیران  6(تم االطالع في .( 

 
. قبل ذلك بدقائق، أصابت قنبلة أخرى سجن 2015مایو/أیار  12أنقاض منزل عمر علي فرجین، الذي أصابتھ غارة جویة للتحالف في 

 أولي سولفانغ/ھیومن رایتس ووتش 2015©  .مدنیا 25عبس/خوالن على الجھة المقابلة من الشارع. قتلت الھجمتان على األقل 

http://www.msf.org/en/article/yemen-saudi-led-airstrike-abs-hospital-cannot-be-justified-unintentional-error
http://www.msf.org/en/article/yemen-saudi-led-airstrike-abs-hospital-cannot-be-justified-unintentional-error
https://www.justsecurity.org/58437/saudis-deceptive-email-congress-bombing-msf-cholera-hospital/
https://www.justsecurity.org/58437/saudis-deceptive-email-congress-bombing-msf-cholera-hospital/
https://www.spa.gov.sa/viewfullstory.php?lang=&newsid=1595518
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لم یحقق الفریق المشترك بشكل كاف في الضرر المدني المحتمل للھجوم ألنھ استنتج أن مبنى السجن 
یتعرض ألیة أضرار". زارت ھیومن رایتس ووتش موقع الھجوم في یولیو/تموز یُستھدف ولم "لم 

سجن، في ركن المجمع، فانھار المبنى. كان في السجن وقابلت شھودا. أصابت قنبلة مسجد ال 2015
ن ا، وكذلك حارس في السجن وشخص17رجال مدانین بجرائم بسیطة في ذلك الوقت، قُتل منھم  33

في متجر قریب، بحسب شخص عامل في المجال الطبي. بعد دقائق، سقطت قنبلة على منزل قریب 
على  آخرین 18أطفال، وأصابت  3نھم امرأة ومدنیا على األقل، م 25من ھناك. قتلت الضربتان 

 45.األقل
 

ألغراض عسكریة. لم إال إذا تبیّن أنھا تُستعمل  ،السجون العادیة ھي أعیان مدنیة ال یجوز استھدافھا
تتمكن ھیومن رایتس ووتش من تحدید الھدف المقصود في الھجوم، رغم أن رجال قال إنھ كان یزور 

ولم یشاھد أي نشاط عسكري فیھ، من قبیل أسلحة مخزنة بداخلھ ، لسجناءالسجن یومیا لتقدیم الطعام ل
أو بالقرب منھ، أو أي عسكریین حوثیین أو من القوات المتحالفة معھم. اكتشفت ھیومن رایتس 

ووتش ھیاكل وقطع لسیارتین عسكریتین من نوع "جیب" على ما یبدو بین المباني المھدمة، لكنھا لم 
المكان كان یُستخدم ألغراض عسكریة، أو أن المباني  تشیر إلى أنّ أخرى تعثر على أي عالمات 

كانت مسكونة من أشخاص في الماضي القریب. إن كان الحوثیون یستخدمون السجن والمناطق 
المجاورة لتخزین األسلحة، فإن ھذه األماكن تعتبر أھدافا عسكریة مشروعة، ولكن یجب أن یكون كل 

 الفریق المشترك أي أدلة تدعم االدعاء بوجود مخازن أسلحة قرب السجن. . لم یقدّماھجوم متناسب
 

غیر  وأیبدو أن قوات التحالف لم تتخذ االحتیاطات الالزمة في الھجوم، وربما كان الھجوم عشوائیا 
غیر قانوني. لم یحدد الفریق المشترك الدول التي شاركت في الھجوم. یجب فتح تحقیق  وأمتناسب 

 جنائي في الھجوم الحتمال حصول جرائم حرب وتقدیم تعویضات للضحایا المدنیین. 
 

 النهضة، صنعاء ارة، ح2016يناير/كانون الثاني  24-25

في غارات جویة شنھا على صنعاء في استنتج الفریق المشترك أن التحالف التزم بالقانون الدولي 
، كان التحالف یملك معلومات أیضا بحسب الفریق المشترك 2017.46أواخر ینایر/كانون الثاني 

تجمع قادة حوثیین في منزل، "بالتالي سقطت الحمایة القانونیة عنھ، باعتباره ھدفا  ناستخباریة ع
 47رك أي معلومات تدعم ھذه االدعاءات.عسكریا مشروعا ذا قیمة عالیة". لم یقدّم الفریق المشت

االدعاءات بأن غارة جویة استھدفت منزال، قائال لـ "سي إن إن":  مباشرة بعد الھجوم، نفى العسیري

                                                 
، 2015ایتس ووتش، ما الھدف العسكري الذي كان في بیت أخي؟ غارات التحالف غیر القانونیة في الیمن، نوفمبر/تشرین الثاني ھیومن ر 45

https://www.hrw.org/ar/report/2015/11/30/283974  30-27ص. 
 12إضافة سابعة"، وكالة األنباء السعودیة،  –تركیزا كبیرا  "المتحدث باسم فریق تقییم الحوادث بالیمن: قوات التحالف دقیقة في ضرباتھا وتولي أھدافھا 46

 ).  2018یونیو/حزیران  7(تم االطالع في  https://www.spa.gov.sa/1665499?lang=ar&newsid=1665499، 2017سبتمبر/أیلول 
 السابق. 47

https://www.spa.gov.sa/1665499?lang=ar&newsid=1665499
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أننا ال نھاجم المواقع السكنیة.  نشدّد  دائما"نحن ال نستھدف المنازل، بل نبحث عن صواریخ سكود. 
 48نھاجم [منشآت] التخزین".

 
بعد التحقیق ومراجعة  –الھجوم، زاعما  ناجمة عنلم یعترف الفریق المشترك بأي أضرار مدنیة 

بالمئة" مع "عدم تضّرر  30ضرر في المنزل المستھدف لم تتجاوز أن "نسبة ال – فیدیوھات جویة
المنزل المستھدف  أنقاضالمنازل المجاورة". زارت ھیومن رایتس ووتش الموقع وصّورت 

المبنى المجاور لھ بشكل تضّرر و، طوابق. تبرز الصور أن المنزل دُّمر بالكامل 3والمتكون من 
 49كبیر.

 
ول المشاركة في الھجوم، لكن التحالف قال إنھ قصف المنزل "بدقة لم یحدد الفریق المشترك الد

محمد ربید، مالك المنزل، لـ ھیومن رایتس ووتش، إن الغارة قتلت  ىعالیة". قال أقارب للقاضي یحی
حداھما حامل في الشھر السادس. یوم زارت إكانت والقاضي وزوجتھ وأحد أبنائھ وزوجتي ابنیھ، 

 120في فندق قریب، على مسافة  موجودین زل، كان مقاتلون حوثیونھیومن رایتس ووتش المن
في المنزل، قد تكون الغارة التزمت بقوانین  الحوثیون موجودینإن كان  50مترا تقریبا من المنزل.

                                                 
48led coalition,” CNN, January 25, 2016, -Almasmari, “Yemen Judge Killed in Airstrike by Saudi Hakim 

https://edition.cnn.com/2016/01/25/world/yemen-judge-killed-airstrike/index.html  2016ینایر/كانون الثاني  25(تم االطالع في .( 
، 2016مایو/أیار  4"غیاب المحاسبة عن جرائم الحرب في الیمن"، بیان صحفي لـ ھیومن رایتس ووتش،  49

https://www.hrw.org/ar/news/2016/05/04/289448 . 
50OHCHR, “Situation of human rights in Yemen,” p. 30.  

 
 4، ما أسفر عن مقتل القاضي و2016ینایر/كانون الثاني  25القاضي یحیى محمد ربید في صنعاء، أصیب في غارة جویة في منزل 

بلقیس واللي 2016 © من أفراد أسرتھ.  

https://edition.cnn.com/2016/01/25/world/yemen-judge-killed-airstrike/index.html
https://www.hrw.org/ar/news/2016/05/04/289448
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التحالف بمتطلبات الحیطة عند الھجوم، ونفذ ھجوما لم یلتزم إذا لم یكونوا ھناك،  لكن، إنالحرب. 
قانوني. لم یحدد الفریق المشترك الدول التي شاركت في الھجوم. یجب فتح عشوائیا بشكل غیر 

 لضحایا المدنیین.    على ا تعویضالتحقیق جنائي ضد المسؤولین عن الھجوم، و
 

  ، سوق نهم، صنعاء2016فبراير/شباط  27

من  –، استنتج الفریق المشترك 2016فبرایر/شباط  27بعد التحقیق في غارة جویة على نھم في 
أن طائرة تابعة  –المصادر التي اّطلع علیھا أو دون تقدیم أي معطیات عن األدلة التي درسھا 

ة" بأفراد وذخائر وأسلح تینللتحالف تقدم مساندة للقوات الیمنیة المحلیة قصفت "عربتي نقل محمل
للحوثیین، وأن العربتین كانتا "بالقرب من سوق شعبي صغیر مجاور لمبان صغیرة وخیام قماشیة". 

أفراد فقط في الموقع "في  7وجد الفریق المشترك أن التحالف التزم بقوانین الحرب ألنھ كان یوجد 
وم الھجوثقت ھیومن رایتس ووتش  51منطقة صحراویة غیر مأھولة" خاضعة لسیطرة الحوثیین.

سكان محلیین، منھم شیخ محلي وصل إلى  3إلى استنتاجات مختلفة بعد مقابلة  توصلتو نفسھ،
أشخاص  5من أبناء عمھ وصدیقین و 3دقیقة، ورجل قال إن الغارات قتلت  30الموقع بعد الغارة بـ 

ن. كما الغارة األولى كانت تحمل مدنیی استھدفتھاقال السكان المحلیون إن العربات التي  52آخرین.
وجدت ھیومن رایتس ووتش أن الغارة األولى أصابت سیارات كانت وسط سوق محلي صغیر 

آخرین على األقل. أصابت الغارة  4أطفال، وأصابت  4مدنیین، منھم امرأة و 10مزدحم، فقتلت 
 53دقائق، ولم تتسبب في أي إصابات. 10إلى  5مترا تقریبا بعد  150الثانیة مقبرة على بعد 

 
ح تحقیق جنائي في ھذا الھجوم الذي یبدو غیر قانوني الحتمال حصول جرائم حرب، یجب فت

 لضحایا المدنیین.التعویض على او
  

                                                 
األنباء  "الفریق المشترك لتقییم الحوادث في الیمن یرد في إیجاز صحفي على ادعاءات حول انتھاكات قوات التحالف في عملیات عاصفة الحزم"، وكالة 51

 السعودیة.
 "غیاب المحاسبة عن جرائم الحرب في الیمن"، بیان صحفي لـ ھیومن رایتس ووتش. 52
53General, Statement attributable to the -OHCHR, “Situation of human rights in Yemen,” p.  26; UN Secretary 

Spokesman for the Secretary-General on Yemen, February 28, 2016, 
https://www.un.org/sg/en/content/sg/statement/2016-02-28/statement-attributable-spokesman-secretary-general-yemen  

 ). 2018یونیو/حزیران  1(تم االطالع في 
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 الدولي  سوء تطبيق الف�يق المشترك للقانون
 

ألنھ نزاع بین دول  ،یُعتبر القتال الدائر في الیمن نزاعا مسلحا غیر دولي بموجب قوانین الحرب
المشتركة في "اتفاقیات  3المادة  القانون النافذوجماعة مسلحة غیر تابعة لدولة (الحوثیین). یشمل 

، والقانون الدولي 1977، "البروتوكول الثاني اإلضافي التفاقیات جنیف" للعام 1949جنیف" للعام 
 54اإلنساني العرفي.

 
في كثیر من األحیان إلى أن الغارة كانت قانونیة فقط ألن نشر الفریق المشترك نتائج علنیة خلُصت 

من المعلومة. كما  حققدون تقدیم تفاصیل كافیة لآلخرین للتمن التحالف حدّد ھدفا عسكریا مشروعا، 
أن تحلیالت الفریق المشترك لم تنظر على ما یبدو في ما إذا كان الھجوم غیر قانوني وغیر متناسب، 

المدنیین أكبر من المیزة العسكریة المرجوة، أو إذا اتخذ بتوقع الذي سیلحق أي إذا كان الضرر الم
التحالف احتیاطات قبل شن الھجوم. إضافة إلى الغارات الست المذكورة أدناه، حقق فریق الخبراء 

خالفا  ،غارات كان قد حقق فیھا الفریق المشترك أیضا، وخلص إلى أنھ 4التابع لألمم المتحدة في 
في  اإلنساني ات الفریق المشترك، فإن "األدلة تُظھر بقوة أن...التحالف انتھك القانون الدوليالستنتاج

 55ھذه الحوادث".
 

 سمنت، عمرانإ، مصنع 2016فبراير/شباط  3و 2015يوليو/تموز  12
 

سمنت في إالفریق المشترك أن التحالف لم یخرق قوانین الحرب في ھجومین على مصنع  أفاد
بعد أن وصلتھ معلومات  2015یولیو/تموز  12قال إن التحالف قصف المصنع یوم  محافظة عمران.

إن التحالف  الفریق المشترك . كما قالالمجھود الحربيصالح تستخدمھ لدعم  -بأن قوات الحوثي
 - بعد أن وصلتھ معلومات بأن قوات الحوثي 2016فبرایر/شباط  3قصف مجمع المصنع مجددا في 

الفریق المشترك التحالف بدفع تعویضات للضحایا  مع ذلك، أوصى. المباني أحدصالح تجمعت في 
 56فبرایر/شباط. 3المدنیین لھجوم 

 

                                                 
" (البروتوكول والمتعلق بحمایة ضحایا النزاعات المسلحة غیر الدولیة 1949أغسطس/آب  12"البروتوكول اإلضافي التفاقیات جنیف المعقود في  54

، 1978دیسمبر/كانون األول  7، دخل حیز النفاذ في U.N.T.S. 609 1125الثاني)، 
https://www.icrc.org/ara/resources/documents/misc/5ntce2.htm1949أغسطس/آب  12نیف المعقودة في المشتركة التفاقیات ج 3المادة  ؛ 

-https://www.icrc.org/ara/war-and-law/treaties-customary-law/geneva-conventions/overview-geneva(متوفرة على: 
conventions.htm.اللجنة الدولیة للصلیب األحمر، القانون الدولي اإلنساني العرفي ( 

، 2018ینایر/كانون الثاني  26"، "التقریر النھائي للفریق"، 2340فریق الخبراء المعني بالیمن والمكلف بموجب قرار مجلس األمن  55
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/2018/68&Lang=A  الملحق 2018ینایر/كانون الثاني  26(تم االطالع في ،(

60. 
، 2018مارس/آذار  5نباء السعودیة، "متحدث فریق تقییم الحوادث في الیمن: التحالف یستھدف فقط األھداف العسكریة المشروعة"، وكالة األ 56

https://sabq.org/D92Lkh  2018مارس/آذار  5(تم االطالع في .( 

https://www.icrc.org/ara/resources/documents/misc/5ntce2.htm%D8%9B
https://www.icrc.org/ara/resources/documents/misc/5ntce2.htm%D8%9B
https://www.icrc.org/ara/resources/documents/misc/5ntce2.htm%D8%9B
https://www.icrc.org/ara/war-and-law/treaties-customary-law/geneva-conventions/overview-geneva-conventions.htm
https://www.icrc.org/ara/war-and-law/treaties-customary-law/geneva-conventions/overview-geneva-conventions.htm
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/2018/68&Lang=A
https://sabq.org/D92Lkh
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زعم الفریق المشترك في الھجومین أن التحالف حدد واستھدف وقصف ھدفا عسكریا: تجمع 
رایتس في اآلخر. زارت ھیومن المجھود الحربي  ا، واستخدام المصنع لدعممللحوثیین في أحدھ

قریبة من  اتابعین للحوثي كانوا یستخدمون أكواخ 3ْین أو فقال لھا شھود إن مقاتلَ  ،ووتش المصنع
نتاج أو تخزین بضائع إرغم أن المقاتلین والمنشآت التابعة للحوثي والمستخدمة في  57المصنع.

ادعاءات الفریق المشترك أدلة على  لم یقدّملالستخدام العسكري ھي أھداف عسكریة مشروعة، 
 تستخدم المصنع لدعم كانت صالح التي یُزعم أنھا -التحالف، أو أي تفاصیل عن قوات الحوثي

 .المجھود الحربي
 

وإنما أیضا یجب قانونیا،  ویجعلھبالضرورة وجود ھدف عسكري الھجوم ال یبّرر عالوة على ذلك، 
في تحقیق شامل بشأن  یاكل الفریق المشترك نخرط. لم یللمدنیین غیر متناسبأال یتسبب بضرر 

فبرایر/شباط ألحق أضرارا ببنایات وسیارات قریبة،  3األضرار المدنیة. رغم أنھ اعترف بأن ھجوم 
ولم  ،یولیو/تموز 12لم یقدّم أي معلومات عن مدى الضرر الذي أصاب الممتلكات المدنیة یوم 

 الھجومین. یعترف بسقوط ضحایا مدنیین في
 

 خمسقُصفت أجزاء مختلفة من المصنع ب ،یولیو/تموز 12أن في ھجوم وجدت ھیومن رایتس ووتش 
 3عامال. أما غارة  12قنابل على األقل. كان المصنع قد فُتح من جدید قبل ذلك بأیام، وأصیب فیھ 

مدنیا، منھم  15قتلت و المدخل الرئیسي للمصنع، المقابل لشارع مزدحم،سقطت على فبرایر/شباط، ف
 4آخرین. قال أحد عمال المصنع إنھ شاھد النیران مشتعلة في  49ابت عمال وطفلین، وأص 7

 58صیدلیة، مقھى، ومركز نداء.محلّین، سیارات، 
 

تُعتبر الھجمات المتعمدة والعشوائیة على المدنیین انتھاكات خطیرة لقوانین الحرب. لم یحدد الفریق 
استھدف مصنع عمران عن قصد في  المشترك الدول المشاركة في الھجوم، لكنھ اعترف بأن التحالف

. یجب فتح تحقیق جنائي في المتورطین في الھجومین 2016فبرایر/شباط  3و 2015یولیو/تموز  12
 59وتقدیم تعویضات لضحایا الغارتین.

 

 ، سجن ال�يدية، الحديدة2016أكتوبر/تش�ين األول  29

أفاد الفریق المشترك أن التحالف حصل على معلومات استخباریة تفید بأن قادة حوثیین، مصحوبین 
بخبراء أجانب، كانوا یستخدمون مبنى مدیریة أمن الزیدیة في الحدیدة ألغراض عسكریة لما 

                                                 
، 2016یولیو/تموز  26، "قصف المنشآت التجاریة: غارات التحالف السعودي على البنى التحتیة في الیمن"ھیومن رایتس ووتش،  57

https://www.hrw.org/ar/report/2016/07/11/291901 45-41، ص  . 
58Press briefing note on Yemen and Honduras,” UN Office of the High Commissioner for Human Rights (OHCHR)  

press briefing, March 4, 2016, https://reliefweb.int/report/yemen/press-briefing-note-yemen-and-honduras-enar  تم)
 )؛2018یونیو/حزیران  1االطالع في 

 OHCHR, “Situation of human rights in Yemen,” A/HRC/33/38, August 4, 2016,   2016أغسطس/آب  4( تم االطالع في (
http://www.ohchr.org/EN/Countries/MENARegion/Pages/YemenReport.aspx   26ص. 

 التالي.یوجد سرد مفّصل لھذا الھجوم ولعدم تقدیم التعویض الموعود في القسم  59

https://www.hrw.org/ar/report/2016/07/11/291901
https://reliefweb.int/report/yemen/press-briefing-note-yemen-and-honduras-enar
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أكتوبر/تشرین  29ھوجمت في 
. قال الفریق المشترك 2016األول 

 إن التحالف قصف المبنى بـ "قنابل
موجھة ودقیقة اإلصابة" بعد أن 

 60"سقطت [عنھ] الحمایة القانونیة".
 

حققت ھیومن رایتس ووتش أیضا 
في الھجوم، وزارت موقعھ وقابلت 

 100كان یوجد حوالي  61شھودا.
سجین في عنابر السجن الثالثة وقت 

الھجوم، بحسب حارس وسجین 
سابق. أصابت الغارات الجویة سطح 

واحدة من زنزانتین و، مبنى اإلدارة
فیھا محتجزون ذكور، وزنزانة 

النساء، وھو مبنى منفصل یُستخدم 
إلیواء المحتجزین األمنیین. وصف 
محتجزون سابقون كیف ھرعوا إلى 

أبواب الزنزانات بعد الضربة 
األولى، فوجدوا أنفسھم محاصرین 
في عنبر موصد والقنابل تتساقط. 

الكثیر من كان آخرین.  67ھم حوثیون ومدنیون، وأصابت شخصا على األقل، من 63قتلت الغارة 
 دون تھم، منھم طفالن على األقل. من جنائیة وأمنیة لشبھاتالضحایا مسجونین 

 
 وزارة الخارجیة ذكرتقال مصدر أمني إن الحوثیین كانوا یستخدمون المنشأة للعملیات العسكریة، و

كانوا یشرفون على بعض  للھجمات لمعّرضةان عناصر من اللجان الشعبیة أللحوثیین التابعة 
االحتیاطات  جمیعن والحوثی لم یتوخَّ  ،قوات عسكریة في منشأة احتجاز مدنیة  بنشرھم 62المحتجزین.

 الممكنة لتقلیص تعّرض المحتجزین للخطر.
 
 

                                                 
60November 19, 2017,  ,Saudi Press Agency4,” JIAT Holds Press Conference “  

https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=en&newsid=1689420   2018یونیو/حزیران  6(تم االطالع في.( 
، 2016دیسمبر/كانون األول  8لـ ھیومن رایتس ووتش،  "الیمن: قنابل أمریكیة الصنع تُستخدم في ضربات جویة غیر قانونیة"، بیان صحفي 61

https://www.hrw.org/ar/news/2016/12/08/297366 . 
، 2016دیسمبر/كانون األول  1رسالة من وزارة الخارجیة التي مقرھا صنعاء إلى ھیومن رایتس ووتش،  62

https://www.hrw.org/sites/default/files/supporting_resources/gl.2016.12.1.yemen_mfa_response_to_hrw.ar_.pdf . 

 

قنابل أصابت مدیریة أمن الزیدیة بمحافظة الحدیدة، وقد اخترقت  3واحدة من 
شخصا على األقل، بین  63سقف الغرفة المجاورة لمكتب المدیر. قتل الھجوم 

ووتش كریستین بیكرلي/ھیومن رایتس 2016© رجال أمن ومحتجزین.   

https://www.hrw.org/ar/news/2016/12/08/297366
https://www.hrw.org/sites/default/files/supporting_resources/gl.2016.12.1.yemen_mfa_response_to_hrw.ar_.pdf
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استنتج الفریق المشترك أن التحالف التزم بالقانون الدولي ألنھ حدد ھدفا عسكریا مشروعا. بینما 
المدنیون والمقاتلون  ال یشّكل ن والتجھیزات العسكریة في المنشأة أھدافا مشروعة،یُعتبر المقاتلو

إن كان للتحالف  63ھدفا للھجوم.، خارج نطاق القتال المحتجزون في قبضة العدو، ما یجعلھم
معلومات استخباریة بشأن استخدام المجمع، كما زعم الفریق المشترك، فال بد أنھ كان یعلم بوجود 

ن لـ ین سابقیمحتجز 6من األشخاص المحمیین من الھجمات في منشأة االحتجاز. قال  عدد كبیر
ھیومن رایتس ووتش إنھم كانوا في المنشأة لفترات تتراوح بین عدة أشھر وأكثر من سنة لشبھات 

أصیب بحروق خطیرة في الغارة. كانت المنشأة تعرف  )عاما 15(تتعلق بجرائم عادیة، منھم صبي 
 اسع في المنطقة على أنھا مركز احتجاز.على نطاق و

 
 
 
 

                                                 
، متوفر على: 147اللجنة الدولیة للصلیب األحمر، القانون الدولي اإلنساني العرفي، القاعدة  63

https://www.icrc.org/data/files/publications/ar/icrc_004_pcustom.pdf . 

 
JDAMمخلفات قنبلة موجھة بالقمر الصناعي أمریكیة الصنع طراز  في مدیریة أمن الزیدیة بمحافظة الحدیدة، حیث قتلت قنابل  

بریانكا موتابارثي/ھیومن رایتس ووتش  2016© أكتوبر/تشرین األول.  29شخصا على األقل في  63التحالف   

https://www.icrc.org/data/files/publications/ar/icrc_004_pcustom.pdf
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 تبقىدة حوثیین وخبراء أجانب، المزعوم لقا تجمعالم معلومات إضافیة وقابلة للتحقق عن ما لم تُقدَّ 
غارة التحالف على ھذه المنشأة على األرجح غیر قانونیة وغیر متناسبة. لم یحدد الفریق المشترك 

الدول التي شاركت في الھجوم، لكنھ اعترف بأن التحالف استھدف المنشأة عن قصد باستخدام قنابل 
یا موجھة باللیزر. یجب فتح تحقیق جنائي في المتورطین في الھجوم وتقدیم تعویضات للضحا

 المدنیین. 
 

 ، مركز دار النور لرعاية وتأهيل المكفوفين، صنعاء2016يناير/كانون الثاني  5
استنتج الفریق المشترك أن التحالف حصل على معلومات استخباریة بشأن استیالء الحوثیین على 

ما خالئھ من سكانھ، واستخدامھ كمقر عسكري. كإ"مركز دار النور لرعایة وتأھیل المكفوفین"، و
وجد الفریق المشترك أن المبنى "سقطت الحمایة القانونیة عنھ، حیث أصبح ھدفا عسكریا 

 64مشروعا".
 

قال شھود لـ ھیومن رایتس ووتش، التي زارت المجمع وأجرت مقابالت، إن الحوثیین كانوا قد 
. وعربات بشكل منتظم داخلھ رجاال ووّزعواأنشأوا مكتبا في المجمع، نشروا حّراسا عند المدخل، 

حصول أضرار مدنیة بسبب الغارة. لم یعترف الفریق المشترك بأي أضرار بأیضا أفاد الشھود 
مدنیة. رغم أن الحوثیین عّرضوا مدرسة المكفوفین لخطر كبیر عبر نشر قوات تابعة لمیلیشیات في 

أخذ الخطر المحتمل على بلتحالف ا واجب تواجد ھؤالء المقاتلین ال یلغيالمجمع بشكل غیر قانوني، 
 المدنیین بعین االعتبار.

 
كان یأوي  – نٍ مبا 3في مجمع من   –طوابق  3ن من وجدت ھیومن رایتس ووتش أن المبنى المكوّ 

طالبا، أغلبھم أطفال، یعانون  250مركز النور لرعایة وتأھیل المكفوفین، الذي كان یقدم خدمات لـ 
طوابق أیضا، یُستخدم كغرف نوم لحوالي  3ن من من مشاكل في البصر. كان المبنى الثاني، المكوّ 

شمل حضانة في طابقھ الثاني. عناصر المیلیشیا، فكان ی قبع فیھطالبا. أما المبنى الثالث، الذي  130
متر عن بعضھا البعض. قال شھود لـ ھیومن رایتس ووتش إن قنبلة وحیدة  20تبعد المباني حوالي 

تسببت الضربة في  65لم تنفجر. ھاضربت سقف المبنى الذي یحتوي على غرف النوم، فاخترقتھ لكن
العاصمة لألشخاص الذین ، وألحقت أضرارا بالمركز الوحید في حوثيمدنیین وحارس  4إصابة 
 مشاكل في البصر. لو انفجرت القنبلة، لكان الضرر الالحق بالمباني والخسائر المدنیة من یعانون 

                                                 
إضافة سابعة"، وكالة األنباء  –م فریق تقییم الحوادث بالیمن: قوات التحالف دقیقة في ضرباتھا الجویة وتولي أھدافھا تركیزا كبیرا المتحدث باس "64

سبتمبر/أیلول  13(تم االطالع في  https://www.spa.gov.sa/1665499?lang=ar&newsid=1665499، 2017سبتمبر/أیلول  12السعودیة، 
2017 .( 

، 2016ینایر/كانون الثاني  13"الیمن: الحوثیون یعّرضون مدرسة مكفوفین للخطر"، بیان صحفي لـ ھیومن رایتس ووتش، 65
https://www.hrw.org/ar/news/2016/01/14/285354 .  

https://www.spa.gov.sa/1665499?lang=ar&newsid=1665499
https://www.hrw.org/ar/news/2016/01/14/285354
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أكبر بكثیر. لم یحدد الفریق المشترك الدول المشاركة في الھجوم، لكنھ اعترف بأن التحالف قصف 
 66باستخدام "قنبلة موجھة ودقیقة اإلصابة". عمداالمبنى 

 

 ، صنعاء"كوكا كوال"، مصنع 2015ديسمبر/كانون األول  29

استنتج الفریق المشترك أن التحالف حصل على معلومات استخباریة تشیر إلى أن الحوثیین 
شمال المدینة، وأنھ  قعفي صنعاء لتخزین الصواریخ، وأن المبنى ی "كوكا كوال"یستخدمون مصنع 

المكان الذي أطلق منھ الحوثیون العدید من الصواریخ في اتجاه السعودیة. قال الفریق المشترك إن 
تقیدت بالقانون  2016دیسمبر/كانون األول  29المبنى كان ھدفا عسكریا مشروعا، وإن ضربة 

 67الدولي.
 

تحلیال للضرر المدني الذي سببتھ الضربة. وثقت ھیومن رایتس  یبدو أن الفریق المشترك لم یُجرِ 
بحسب موظفین ھناك، ضربت القنابل  2016.68مارس/آذار  31ووتش الھجوم وزارت المصنع في 

ى قبل موظفین بجروح. كان العدید من الموظفین قد غادروا المبن 5المصنع لعدة دقائق، فأصیب 
 ستخدم في مواد خام كانت تُ  غاراتدقائق، بحسب مدیر المصنع. دّمرت ال 10حوالي القنبلة األولي ب

                                                 
66   p. 47” Situation of human rights in Yemen,“.OHCHR,  
 إضافة ثانیة"، وكالة األنباء السعودیة. -"المتحدث باسم فریق تقییم الحوادث بالیمن: قوات التحالف دقیقة في ضرباتھا الجویة وتولي أھدافھا تركیزا كبیرا  67
 آت التجاریة: غارات التحالف السعودي على البنى االقتصادیة في الیمن.ھیومن رایتس ووتش، قصف المنش 68

 
 5ركام یغطي غرفة نوم في مركز النور لتعلیم المكفوفین إثر غارة جویة شنھا التحالف بقیادة السعودیة على صنعاء، الیمن یوم 

عبدهللا قائد/ھیومن رایتس ووتش 2016© . 2016ینایر/كانون الثاني   
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مولّد وصنع المشروبات الغازیة، 
كھرباء، وقسمي التعلیب الزجاجي 

رایتس والبالستیكي. لم تعثر ھیومن 
ووتش على أدلة على أن المصنع كان 
ینتج أي شيء آخر غیر المشروبات. 

بقایا الطوب المھدّم،  الموقع غّطت
عوارض السقف المعدني المنھارة، 

وحطام المبنى. وجد الباحثون زجاجات 
 مھشمة 

وكمیات كبیرة من السكر المتناثر في 
مكان قال العمال إنھ كان یُستخدم 

 ام.لتخزین المواد الخ
 

الحوثیون یستخدمون المصنع  لو كان
الغارة ملتزمة  لكانتلتخزین األسلحة، 

. لكن على األرجح بقوانین الحرب
الفریق المشترك لم یقدم معلومات كافیة 

شكل بتسمح بالتحقق من االدعاء 
ال، تبعد قاعدة مستقل. بحسب عمّ 

متر عن  700الدلیمي الجویة حوالي 
ف قد المصنع، وكانت قوات التحال

 ، بما في ذلك أثناء األشھر التسعة السابقة لقصف المصنع.عدة مرات قصفتھا
 

 لتعبئة المياه، حجة "الشام"، مصنع 2015أغسطس/آب  30 
لتعبئة المیاه في حجة یوم  "الشام"اعترف الفریق المشترك بأن التحالف نفذ غارة جویة على مصنع 

قال الفریق المشترك في بیانھ إنھ "ألسباب األحوال الجویة المتمثلة في  2015.69أغسطس/آب  30
القنبلة الموجھة باللیزر. استنتج الفریق المشترك أن ما حصل "خطأ  انحرفتتواجد بعض السحب"، 

غیر مقصود". مباشرة بعد الضربة، قال العسیري لـ "رویترز": "حصلنا على معلومات دقیقة جدا 

                                                 
69Batati, “At Least 13 Reported Dead in Yemen Strikes,” New York Times, August 30, 2015, -Saeed Al 

https://www.nytimes.com/2015/08/31/world/middleeast/civilians-reported-dead-in-yemen-saudi-strikes.html  تم االطالع)
-www.nytimes.com/2015/08/31/world/middleeast/civilians-reported-dead-in-yemen-saudi)؛ 2018یونیو/حزیران  8في 

strikes.html).; Mohammed Ghobari, “Saudi-led coalition air strike kills 36 Yemeni civilians: residents,” Reuters, 
August 30, 2015, https://www.reuters.com/article/us-yemen-security/saudi-led-coalition-air-strike-kills-36-yemeni-

civilians-residents-idUSKCN0QZ09P20150830  2018یونیو/حزیران  8(تم االطالع في.( 

 

دیسمبر/كانون  12قنابل للتحالف مصنع كوكا كوال بصنعاء في  3أصابت 
بریانكا موتابارثي/ھیومن رایتس ووتش 2016. © 2015األول   

 

https://www.nytimes.com/2015/08/31/world/middleeast/civilians-reported-dead-in-yemen-saudi-strikes.html
https://www.reuters.com/article/us-yemen-security/saudi-led-coalition-air-strike-kills-36-yemeni-civilians-residents-idUSKCN0QZ09P20150830
https://www.reuters.com/article/us-yemen-security/saudi-led-coalition-air-strike-kills-36-yemeni-civilians-residents-idUSKCN0QZ09P20150830
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كما قال العسیري لـ سي إن إن: "لیس ھناك  70مناه، وھو لیس مصنع تعبئة".فھاج ،حول الموقع
 71رسالھم لقتل جنودنا".إھاجمنا معسكرا لتدریب المرتزقة في حجة قبل  .مصنع

 
لضحایا، لكنھ لم یقدّم تحلیال كامال لألضرار تعویض اأوصى الفریق المشترك التحالف باالعتذار و

ومقتل البعض وجرح حالف قصف المصنع، متسببا في "دمار... المدنیة، مكتفیا بالقول إن الت
عامال،  14". قابلت ھیومن رایتس ووتش شھودا على الھجوم ووجدت أن الغارة الجویة قتلت آخرین
من كان العدید من القتلى والجرحى، وكذلك صاحب المصنع،  72آخرین. 11صبیة، وأصابت  3منھم 

ن المسؤول عن دفع ترك الدول المشاركة في الھجوم، ومَ . لم یحدد الفریق المشالعائلة نفسھا
الھجوم الحتمال حصول جرائم حرب،  نالتعویضات. یجب فتح تحقیق جنائي ضدّ المسؤولین ع

 73لضحایا المدنیین.تعویض او
 

  

                                                 
70Ralph Ellis, “In Yemen, 34 civilians killed in bombing of water bottling factory,” CNN, August 31, 2015,   

https://edition.cnn.com/2015/08/30/middleeast/yemen-bottle-factory/index.html  2018یونیو/حزیران  8(تم االطالع في.( 
، 2016، نوفمبر/تشرین الثاني "ما الھدف العسكري الذي كان في بیت أخي: غارات التحالف غیر القانونیة في الیمن"ھیومن رایتس ووتش،  71

https://www.hrw.org/ar/report/2015/11/30/283974 58-56، ص .  
 .ھیومن رایتس ووتش، ما الھدف العسكري الذي كان في بیت أخي: غارات التحالف غیر القانونیة في الیمن 72
 ل أكثر لھذا الھجوم ولعدم تقدیم التعویضات الموعودة في القسم التالي.یوجد وصف بتفاصی 73

https://edition.cnn.com/2015/08/30/middleeast/yemen-bottle-factory/index.html
https://www.hrw.org/ar/report/2015/11/30/283974%D8%8C%20%D8%B5%2056-58.
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 مسؤولية االنتهاكات تحّمل حماية الدول من
 

یُدرج الفریق المشترك في تقاریره حول االنتھاكات المزعومة لقوانین الحرب معلومات عن لم 
، ما یعني أنھ یوفر حمایة فعلیّة لدول التحالف محددةغارات جویّة  التي شنّتمختلف القوات المسلّحة 

وا تكون متورطة في االنتھاكات، واألشخاص الذین ربما ارتكب قدوأطراف النزاع األخرى التي 
رك معلومات حول قوات تجرائم حرب. على حدّ علم ھیومن رایتس ووتش، لم ینشر الفریق المش

التحالف المشاركة في الھجمات التي حقق فیھا إال مرة واحدة، مؤكدا أن خطأ استخباریا من القوات 
ین المسلحة التابعة للحكومة الیمنیة تسبب في ھجوم على مراسم عزاء في صنعاء في أكتوبر/تشر

 .2016األول 
 

المشاركة في الھجمات، بما في ذلك الھجمات التي أوصى  تحدید القوات الفریق المشترك یستطعلم 
ى، كما أّن أعضاء التحالف بتقدیم تعویضات أو اتخاذ خطوات أخر التحالفَ  فیھا الفریق المشترك

ضحایا الغارات غیر  وأالمراقبین المستقلین  إلى الشفافیة. بالتالي، أصبح من الصعب على یفتقدون
الفریق  مع متابعةالأو  قد نُفّذت، توصیات الفریق المشتركمعرفة ما إذا كانت القانونیة في الیمن 

لم تقتصر ھذه الصعوبات على محققي  74أعضاء التحالف بشأن التعویض والمساءلة. وأالمشترك 
قال ریكس  2017في یونیو/حزیران . على ما یبدو حقوق اإلنسان، بل امتدت إلى حلفاء التحالف

 تیلرسون، وزیر الخارجیة األمریكي آنذاك، للكونغرس:
 

جراءاتھ بما یتماشى مع توصیات... [الفریق المشترك]، لكننا لم إالجیش السعودي...أنھ غیّر أعلَمنا 
معطیات نھائیة في الوقت الحالي لتقییم ما إذا أدخلت القوات  نملكنتمكن من التأكد من ذلك بعد. ال 

 75الملكیة السعودیة تحسینات على قدراتھا االستھدافیة.
 

                                                 
74Cordula Droege and David Tuck, “Fighting together: Obligations and opportunities in partnered warfare”, post to 

“Humanitarian Law & Policy (blog),” International Committee of the Red Cross (ICRC), March 28, 2017,   ،قال الكاتبان
لة على الجرائم. في إطار مناقشة دور الدول في تحدید المسؤولیة الفردیة في التحالفات العسكریة: " إن العمل في إطار شراكة "قد یحول دون تحقیق المساء

یكون المجتمع الدولي أقل قدرة على تحدید الدولة أو الجماعة أو  –وتوزیع المسؤولیات أمر أساسي في أي شراكة  –بسبب التوزیع الغامض للمسؤولیات 
م خارج حتى الفرد المسؤول عن عمل غیر قانوني. وھذا من شأنھ أن یخلق مناخا قد یرى فیھ المسؤولون، السیاسیون والعسكریون على حد سواء، أنفسھ

 مسارات المحاسبة، فیتجاوزون األطر المرجعیة المعتادة").  

في  لخارجیة ریكس تلیرسون، ردود كتابیة على أسئلة بشأن السجّل الُمرسل إلى وزیر الخارجیة تلیرسون من النائب لیو، لجنة الشؤون الخارجیةوزیر ا 75
 ، نسخة في الملف لدى ھیومن رایتس ووتش.2017یونیو/حزیران  14مجلس النواب، 
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 ، ق�ية بيت سعدان، أرحب2016سبتمبر/أيلول  10

بعد سنة من الھجوم، أصدر الفریق المشترك بیانا استنتج فیھ أن الغارة الجویة التي استھدفت قریة 
قد قال بعد  كان العسیري 76كانت "خطأ غیر مقصود". 2016سبتمبر/أیلول  10یوم بیت سعدان 

 77جمیع العملیات في المنطقة المواقع والعناصر الحوثیة".تستھدف الغارة بقلیل: "
 

بحسب الفریق المشترك، أطلق الحوثیون صاروخا بالیستیا من أرحب باتجاه األراضي السعودیة 
تشكیلة جویة تابعة للتحالف على وجھ الخطأ مجموعة من األفراد  رصدت ولكن ،صباح ذلك الیوم

بما وشاحنتین قرب حفارة تُستخدم لحفر بئر میاه للقریة، معتقدة أنھا منصة إطالق صواریخ بالیستیة. 
سلّمنا اعتبر الھجوم "خطأ غیر مقصود"، بّرأ التحالف من المسؤولیة. حتى إذا  أّن الفریق المشترك

 لف اعتبر الحفارة منصة إطالق صواریخ على وجھ الخطأ في الضربة األولى، ال یفّسرالتحا جدال أنّ 
 .ذلك الصباح مراراعودة طائرات التحالف إلى الموقع وقصفھ  ذلك

 
وثقت ھیومن رایتس ووتش الھجوم أیضا، وأجرت مقابالت مع شھود قالوا إن طائرة للتحالف قصفت 

أشخاص لسحب جثث القتلى،  10لما جاء حوالي  78الحفارة. عند الفجر مكانا یسكن فیھ العمال قرب
 15مرة أخرى على األقل، بفوارق زمنیة ال تتجاوز  12عادت طائرات التحالف وقصفت المكان 

في المكان  المتجمعونحاول األشخاص  عندمادقیقة، بحسب الشھود، ووسعت من مجال استھدافھا 
نوفمبر/تشرین الثاني، وفحصت أنقاض ملجأ  10 الھروب. زارت ھیومن رایتس ووتش الموقع یوم

حفرة ناتجة عن قنابل  11العمال، فضال عن حطام صھریج وقود محترق. كان یوجد ما ال یقل عن 
مدنیا على األقل وأصابت  31في المكان. قتلت الغارات المتعددة التي شنھا التحالف صباح ذلك الیوم 
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إضافة رابعة"، وكالة األنباء  -"المتحدث باسم فریق تقییم الحوادث بالیمن: قوات التحالف دقیقة في ضرباتھا الجویة وتولي أھدافھا تركیزا كبیرا  76

 13(تم االطالع في  https://www.spa.gov.sa/viewfullstory.php?lang=ar&newsid=1665450، 2017سبتمبر/أیلول  17السعودیة، 
 ).2017سبتمبر/أیلول 

77led coalition raids kill at least 21 in Yemen: residents,” Reuters, September 11, 2016,  -Mohammed Ghobari, “Saudi 
https://www.reuters.com/article/us-yemen-security/saudi-led-coalition-raids-kill-at-least-21-in-yemen-residents-

idUSKCN11H078/  2018یونیو/حزیران  8(تم االطالع في .( 
، 2016دیسمبر/كانون األول  8"الیمن: قنابل أمریكیة الصنع تستخدم في ضربات جویة غیر قانونیة"، بیان صحفي لـ ھیومن رایتس ووتش،  78

https://www.hrw.org/ar/news/2016/12/08/297366 . 
79ffice of the High Commissioner for Human Rights (OHCHR), “Situation of human rights in United Nations O 

Yemen,” A/HRC/36/33, September 13, 2017, 
http://www.ohchr.org/EN/Countries/MENARegion/Pages/YemenReport.aspx, p. 11.  

https://www.spa.gov.sa/viewfullstory.php?lang=ar&newsid=1665450
https://www.reuters.com/article/us-yemen-security/saudi-led-coalition-raids-kill-at-least-21-in-yemen-residents-idUSKCN11H078/
https://www.reuters.com/article/us-yemen-security/saudi-led-coalition-raids-kill-at-least-21-in-yemen-residents-idUSKCN11H078/
https://www.hrw.org/ar/news/2016/12/08/297366
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، خلص "الفریق المشترك"، وھو آلیة التحقیق التابعة للتحالف، إلى 2016سبتمبر/أیلول  10بعد عام على الھجوم على بیت سھدان في 

كن مس أنقاضعاینت ، و2016نوفمبر/تشرین الثاني  10زارت ھیومن رایتس ووتش الموقع في  .أن الھجوم كان "خطأً غیر مقصود"
© في المنطقة المجاورة.  ارتطامحفرة قنابل أو مواقع  11ھناك على األقل  تالحطام المحترق لصھریج وقود. كان فضال عن، العمال

ھیومن رایتس ووتش/ليكریستین بیكر 2016  
 

دون اإلقرار بحصول  من أوصى الفریق المشترك التحالف بتقدیم المساعدات اإلنسانیة الالزمة،
الذي جمع السكان المال لبنائھ وتوفیر الماء للقریة. كانوا على أضرار مدنیة. دّمر القصف البئر، 

لـ ھیومن رایتس ووتش  البئر بناءالمسؤولة عن . قال أشخاص من القریة والشركة منھوشك االنتھاء 
 منذ أسابیع. بدأ البناءإن 

 
مكان حفر  قد یكون التحالف انتھك قوانین الحرب بسبب عدم اتخاذ جمیع االحتیاطات الممكنة لتحدید

منصة إطالق صواریخ. تُعتبر  ھا، الذي قال الفریق المشترك إن التحالف ظنّ ة الحفارةالبئر قبل مھاجم
 المدنیة انتھاكات خطیرة لقوانین الحرب. غراضالھجمات العشوائیة على المدنیین واأل

 
تحمل عالمة تشیر إلى أنھا من صنع شركة أمریكیة الصنع  حددت ھیومن رایتس ووتش قطعة ذخیرة

بقایا ألسلحة أمریكیة الصنع في الموقع  رصدت. كما 2015"رایثیون" في أكتوبر/تشرین األول 
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ھجمات  4 ووتش على ما یبدو. حددت ھیومن رایتس، ھجمة 20حوالي  شّن علیھ التحالفالذي 
 80ثیون".یاستخدم فیھا التحالف أسلحة من صنع شركة "را

 
قدّم الفریق المشترك والتحالف معلومات إضافیة عن الدول التي شاركت في الھجوم. یجب فتح لم ی

في  التحقیقیجب أن ینظر  لضحایا المدنیین.تعویض االمتورطین في الھجوم، و بشأنتحقیق جنائي 
  81ن لسحب القتلى والمصابین.یتجمع المدنی على الرغم مناستمرار ھجمات التحالف 

 

 ، مجمع سكني، المخا2015ز يوليو/تمو 24

دون تقدیم أي تفسیرات حول المنھجیة من ، و2015في  بعد التحقیق في غارة جویة على المخا
أھداف  4المعتمدة، استنتج الفریق المشترك أن التحالف حصل على معلومات استخباریة بأن 

المجمع السكني  وأنّ ، بما یشمل صواریخ دفاع ساحلیة، 2015یولیو/تموز  24عسكریة قُصفت یوم 
"تأثر بقصف جزء منھ عن طریق خطأ غیر مقصود، بناء على عملیة استخباراتیة غیر دقیقة". لم 

یحدد الفریق المشترك عدد المدنیین المتضررین من الھجوم، لكنھ أوصى التحالف بتعویض 
 82"بعد تقدمھم بطلباتھم الرسمیة والموثقة إلى لجنة جبر الضرر". ،الضحایا

 

                                                 
، 2017مایو/أیار  4شاركة في ارتكاب جرائم حرب في الیمن"، جاست سكیورتي، كریستین بیكرلي، "مسؤولون أمریكیون قد یُتھمون بالم 80

https://www.hrw.org/ar/news/2017/05/04/303324  2017مایو/أیار  4(تم االطالع في .( 
 وعودة بتفاصیل أكبر في القسم التالي.نتناول ھذا الھجوم وعدم تقدیم التعویضات الم 81
األنباء الفریق المشترك لتقییم الحوادث في الیمن یرد في إیجاز صحفي على ادعاءات حول انتھاكات قوات التحالف في عملیات عاصفة الحزم"، وكالة  "82

 ). 2016أغسطس/آب  5(تم االطالع في  https://www.spa.gov.sa/1524798، 2016أغسطس/آب  5السعودیة، 

https://www.hrw.org/ar/news/2017/05/04/303324
https://www.spa.gov.sa/1524798
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تعرض لغارة جویة من التحالف الذي ، یبحث ھؤالء الرجال بین أنقاض مجمع سكني یأوي عمال محطة المخا إلنتاج الطاقة وعائالتھم

2015©  .2015یولیو/تموز  24مدنیا على األقل في المخا، الیمن یوم  57تقوده السعودیة قتلت      أولي سولفانغ  

 
الھجوم بیوم ونصف. حقق الباحثون في األضرار، قابلوا زارت ھیومن رایتس ووتش المنطقة بعد 

مستشفیات استقبلت الضحایا. خالفا لنتائج الفریق المشترك بأن  3عماال وسكانا في المجمع، وزاروا 
 6المجمع "تأثر بقصف جزء منھ عن طریق خطأ غیر مقصود"، وجدت ھیومن رایتس ووتش أن 

كما  83ئیسي، فدمرت أجزاء كبیرة منھ بشكل كامل.قنابل أصابت المجمع السكني الر 9من أصل 
وقتل ، على األقل أسرة 200قنبلة سابعة مجمعا آخر للعمال المؤقتین. كان المجمعان یأویان  أصابت
أطفال، وأصاب عشرات اآلخرین. لم تعثر ھیومن رایتس  10، منھم على األقل مدنیا 65 الھجوم

 المكان عند مھاجمتھ.ووتش على أي أدلة على وجود ھدف عسكري في 
 

إضافة إلى زعمھ بأن المجمع السكني استُھدف "بقصف... غیر مقصود"، قال الفریق المشترك إن 
الھجوم استند إلى معلومات استخباریة غیر دقیقة جعلت المجمع المكان المستھدف. لم یقدم الفریق 

یجب فتح تحقیق جنائي ضدّ  في الھجوم. المشترك أو التحالف معلومات إضافیة عن الدول المشاركة
  84المتورطین في الھجوم الحتمال وقوع جرائم حرب، وتقدیم تعویضات للضحایا المدنیین.

 

                                                 
، 2015یولیو/تموز  27"الیمن: غارات التحالف على مبان سكنیة قد تشّكل جرائم حرب"، بیان صحفي لـ ھیومن رایتس ووتش،  83

https://www.hrw.org/ar/news/2015/07/28/279683 . 
 نتناول ھذا الھجوم وعدم تقدیم التعویضات الموعودة بتفاصیل أكبر في القسم التالي. 84

https://www.hrw.org/ar/news/2015/07/28/279683
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 الكب�ى، صنعاء لقاعة، مراسم عزاء ا2016أكتوبر/تش�ين األول  8

أكتوبر/تشرین األول، أنكرت مصادر تابعة  8فیھا مراسم عزاء بصنعاء یوم قاعة بعد قصف 
في رسالة نصیة إلى  لبدایة مسؤولیتھا عن الھجوم. مباشرة بعد الھجوم، كتب العسیريللتحالف في ا

أسباب أخرى لالنفجارات. كما أّكد العسیري في وقت الحق ما  وجودنیویورك تایمز إنھ من المحتمل 
 85بأن التحالف لم ینفذ غارات قرب الصالة. التي تملكھا السعودیة العربیة""ورد في تقریر لشبكة 

 قلت رویترز عن مصدر من التحالف لم تسّمھ قولھ إنھ تأكد من القیادة الجویة للتحالف بأنھ:ن
 

التقاریر،  على ھذهالتحالف اطلّع لم تحصل أي عملیة على اإلطالق في ذلك الھدف. 
. تجنب التحالف في فیھاوھو متأكد من احتمال وجود أسباب أخرى للقصف وسینظر 
 86الماضي مثل ھذه التجمعات التي لم تكن أبدا ضمن أھدافھ.

 
اّطلع "الفریق  87في الیوم التالي، أعلن التحالف أنھ سیحقق في الحادثة بدعم من الوالیات المتحدة.

على جمیع الوثائق بما في ذلك إجراءات وقواعد االشتباك، وتقییم األدلة بما في ذلك إفادات المعنیین 
وذوي العالقة في الحادثة"، وخلُص في النھایة إلى أن طرفا في النزاع تابع للرئیس الیمني عبد ربھ 

تحالف وأصّر "على استھداف منصور ھادي قدّم معلومات استخباریة خاطئة إلحدى طائرات ال
الموقع فورا". كما الحظ الفریق المشترك أن "مركز توجیھ العملیات الجویة" في الیمن وّجھ الطائرة 
إلى تنفیذ المھمة "بدون الحصول على توجیھ من الجھة المعنیة في قیادة قوات التحالف... ومن دون 

التحالف للتأكد من عدم وجود الموقع ضمن  إتباع اإلجراءات االحترازیة المعتمدة من قیادة قوات
المواقع المدنیة محظورة االستھداف". أوصى الفریق المشترك باتخاذ اإلجراءات الالزمة ضدّ 

لضحایا، ومراجعة التحالف لقواعد االشتباك. بعد تعویض ا المسؤولین المتورطین في الھجوم،
بعد  88، وأعلن أنھ شرع في تنفیذ التوصیات.ل التحالف بنتائج تحقیقات الفریق المشتركبِ أسبوع، قَ 

 محكمة عسكریة، بحسب  إلىالھجوم، أقالت الحكومة الیمنیة الضباط المتورطین في الھجوم وأحالتھم 

                                                 
85  New York ” Led Airstrikes Blamed for Massacre at Funeral in Yemen,-Saudi“and Ben Hubbard,  Shuaib Almosawa

Times, October 8, 2016, https://www.nytimes.com/2016/10/09/world/middleeast/yemen-saudi-arabia-houthis-
rebels.html   2018یولیو/تموز  1(تم االطالع في.( 

86  Reuters, ” Attack on mourners in Yemen kills more than 140, say local health officials,“Mohammed Ghobari, 
October 8, 2016, https://www.reuters.com/article/us-yemen-security-airstrike/attack-on-mourners-in-yemen-kills-more-

than-140-say-local-health-officials-idUSKCN1280OR  2018یولیو/تموز  8(تم االطالع في.( 
87 -http://english.alarabiya.net/en/News/middleAFP, October 9, 2016, 140,” Coalition to probe Yemen raid that killed “

east/2016/10/08/Saudi-denies-Yemeni-funeral-bombing.html  2018یولیو/تموز  8(تم االطالع في.( 
 أكتوبر/تشرین األول 15السعودیة، "بیان صادر عن الفریق المشترك لتقییم الحوادث بشأن حادثة استھداف القاعة الكبرى بصنعاء"، وكالة األنباء  88

2016 ،https://www.spa.gov.sa/1548643  2016یولیو/تموز  8(تم االطالع في.( 

https://www.reuters.com/article/us-yemen-security-airstrike/attack-on-mourners-in-yemen-kills-more-than-140-say-local-health-officials-idUSKCN1280OR
https://www.reuters.com/article/us-yemen-security-airstrike/attack-on-mourners-in-yemen-kills-more-than-140-say-local-health-officials-idUSKCN1280OR
http://english.alarabiya.net/en/News/middle-east/2016/10/08/Saudi-denies-Yemeni-funeral-bombing.html
http://english.alarabiya.net/en/News/middle-east/2016/10/08/Saudi-denies-Yemeni-funeral-bombing.html
https://www.spa.gov.sa/1548643
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 89اءات انتھاكات حقوق اإلنسان.اللجنة الوطنیة للتحقیق في ادع
 

 القاعةالتحالف معلومات إضافیة عن الدول المشاركة في الھجوم على  وألم یقدّم الفریق المشترك 
شاھدا على الھجوم ورجلین قدما إلى المكان مباشرة بعد  14الكبرى. قابلت ھیومن رایتس ووتش 

لموقع  االغارة للمساعدة في جھود اإلنقاذ، من بین مصادر أخرى، وراجعت مقطع فیدیو وصور
 –الضربة وبقایا أسلحة. بصرف النظر عن المعلومات االستخباریة الخاطئة، كانت قوات التحالف 

على علم، أو كان علیھا أن تكون على علم، بأن أي  –ركز توجیھ العملیات في الیمن والریاض بم
سیتسبب في خسائر بشریة كبیرة. كان تاریخ العزاء ومكانھ متاحین للعموم، وكان  القاعةھجوم على 
أن ستكون مكتظة بمئات المدنیین وقت الھجوم. توصلت ھیومن رایتس ووتش إلى  القاعةمعلوما أن 

                                                 
ات حقوق اإلنسان في الجمھوریة اللجنة الوطنیة للتحقیق في ادعاءات انتھاكات حقوق اإلنسان، "تقریر موضوعي بشأن التحقیقات في ادعاءات انتھاك 89

 .20-19)، ص 2017" (31/1/2017حتى  31/7/2016الیمنیة للفترة الممتدة بین 

 
 8قاعة اجتماع في العاصمة الیمنیة صنعاء، بعد أن ھاجمت طائرات التحالف الذي تقوده السعودیة مراسم عزاء ھناك یوم  أنقاض

كریستین بیكرلي/ھیومن رایتس  2016© . ولم یوضح التحالف قط قوات البلد التي شاركت في الھجوم. 2016أكتوبر/تشرین األول 
 ووتش
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" IIبایفواي  12-الذخیرة المستخدمة كانت أمریكیة الصنع، وھي قنبلة من طراز "جي بي یو
)12 Paveway II-GBU 90رطل وموجھة باللیزر". 500) بوزن 
 

"أقلق كثیرا" الحادث بعد الغارة مباشرة، قال المتحدث باسم "مجلس األمن القومي األمریكي" إن 
استمرارا لسلسلة الضربات المقلقة التي تستھدف المدنیین سیكون  تأكد، ذا"إالوالیات المتحدة وإنھ 

 ،أصال" للتحالف إعادة النظر فورا بدعمھا المتراجعالیمنیین"، وإن الوالیات المتحدة "شرعت في 
 91"مستعدة لتعدیل ھذا الدعم". ھيو
 

مدنیة، وھي أعیان وغیر متناسب على مدنیین و اھذه الغارة ھجوما غیر قانوني وعشوائیتُعتبر 
انتھاك لقوانین الحرب. یجب فتح تحقیق جنائي ضد المتورطین بتھمة ارتكاب جرائم حرب، وتقدیم 

 92تعویضات للضحایا المدنیین.
 

  ، منا�ل فج عطان، صنعاء2017أغسطس/آب  25

قال الفریق المشترك إن التحالف استھدف نظام اتصاالت یُستخدم ألغراض عسكریة في منطقة فج 
، ولكن الھدف قنابل 3أصابت . بحسب الفریق المشترك، 2017أغسطس/آب  25نعاء یوم عطان بص

 ابسبب خطأ تقني زعم أنھ متمثل في عدم استجابة نظام التوجیھ، ضربت قنبلة رابعة مبنى مجاور
قال التحالف في بیان أول إن سقوط ضحایا مدنیین كان ناتجا عن خطأ تقني،  93بشكل غیر مقصود.

وھو مركز قیادة وتحكم أنشأه الحوثیون فقط "بغرض  –تھدف "ھدفا عسكریا مشروعا" وإنھ كان یس
استنتج الفریق المشترك أن  94اتخاذ المناطق السكنیة القریبة منھ والمدنیین دروعا بشریة لحمایتھ".

 ألن الحادث كان "غیر مقصود". اإلنساني الدولي ند بالقانوالتحالف تقیّ 
 

، إال أن التحالف المستھدفة تلك ، فأصابت منطقة أخرى غیرقد تكون تعّطلتالموجھة  أّن القنبلةرغم 
إذا كانت فعال ناتجة عن خطأ تقني.  لمعرفة مامعطیات تقنیة كافیة إلجراء تحقیق مستقل  نادرا ما قدّم

لم یصدر الفریق المشترك تقریرا عن عدد المدنیین الذین قتلوا وأصیبوا في الھجوم، واكتفى باإلشارة 
 إلى "وقوع ضحایا وإصابات بین المدنیین وأضرار مادیة".

 

                                                 
، 2016أكتوبر/تشرین األول  13"الیمن: الغارة الجویة على مراسم العزاء قد ترقى إلى جریمة حرب"، بیان صحفي لـ ھیومن رایتس ووتش،  90

https://www.hrw.org/ar/news/2016/10/13/295173 . 
91Statement by NSC Spokesperson Ned Price on Yemen, Office of the Press Secretary, October 8, 2016,  

https://obamawhitehouse.archives.gov/the-press-office/2016/10/08/statement-nsc-spokesperson-ned-price-yemen  تم)
 ). 2018یولیو/تموز  8االطالع في 

 قسم التالي.نتناول ھذا الھجوم وعدم تقدیم التعویضات الموعودة بتفاصیل أكبر في ال 92
(تم  https://sabq.org/D92Lkh، 2018مارس/آذار  5"متحدث فریق تقییم الحوادث في الیمن: التحالف یستھدف فقط األھداف المشروعة"، سبق،  93

 ). 2018یولیو/تموز  9االطالع في 
94., Ignore our News Item no.:0012 Replacing it with the following,” Saudi Press Agency, August 26, “To editors: Plz 

2017, https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=en&newsid=1660331  2018یولیو/تموز  9(تم االطالع في .( 

https://www.hrw.org/ar/news/2016/10/13/295173
https://obamawhitehouse.archives.gov/the-press-office/2016/10/08/statement-nsc-spokesperson-ned-price-yemen
https://sabq.org/D92Lkh
https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=en&newsid=1660331
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ال فج استھدفت جب 3غارات، منھا  4وثقت ھیومن رایتس ووتش غارة فج عطان. أكد شھود وقوع 
 17مدنیا، وأصابت  16سكنیة في حي ذي كثافة سكانیة عالیة، فقتلت  اعطان، وأخرى ضربت شقق

وقالت إنھ لم یكن  ،وصفت اللجنة الدولیة للصلیب األحمر الھجوم بـ "المشین" 95آخرین بجروح.
العدید من  اأصدر والتحالف رغم أن الفریق المشترك 96یوجد ھدف عسكري واضح في المنطقة.

بیانات حول الھجوم، وأوصى التحالف بالنظر في تقدیم مساعدات للعائالت، إال أن ھذا األخیر لم ال
یقدّم أبدا معلومات عن الدول التي شاركت في الھجوم. یجب فتح تحقیق في ھذا الھجوم الذي یبدو 

 97لضحایا المدنیین.تعویض اغیر قانوني الحتمال حصول جرائم حرب، و
 
 

                                                 
، 2017دیسمبر/كانون األول  8"الیمن: دول التحالف تتھرب من المساءلة عن الھجمات غیر المشروعة"، بیان صحفي لـ ھیومن رایتس ووتش،  95

https://www.hrw.org/ar/news/2017/09/08/308646 . 
، 2017أغسطس/آب  25"الیمن: الغارة الجویة على المنطقة السكنیة في صنعاء عمل مشین"، بیان صحفي للجنة الدولیة للصلیب األحمر،  96

https://www.icrc.org/ar/document/yemen-airstrikes-residential-area-sanaa-are-outrageous  یولیو/تموز  9(تم االطالع في
2018 .( 

 نتناول ھذا الھجوم وعدم تقدیم التعویضات الموعودة بتفاصیل أكبر في القسم التالي.  97

https://www.hrw.org/ar/news/2017/09/08/308646
https://www.icrc.org/ar/document/yemen-airstrikes-residential-area-sanaa-are-outrageous
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 التحالف للتهرب من المسؤولية القانونية مسّمى استخدام
 

التحالف بالشفافیة في عملیاتھ، ال سیما في ما یتعلق بالدول المشاركة في الغارات الجویة،  لَّ لم یتح
 المسؤولین في سلسلة القیادة، والمسؤولین عن سلطة االشتباك مع الھدف.

، واتھا المزعومة لقوانین الحرب. لكنیقع على الدول التزام قانوني دولي بالتحقیق في انتھاكات ق
دول التحالف بدل ذلك إلى التھرب من ھذا االلتزام عبر االختباء وراء مسمى التحالف، وعدم  سعت

. لذلك فدول التحالف متورطة بسبب قانونیةغیر  التي قد تكون تقدیم معلومات عن دورھا في الغارات
عدم التحقیق في األعمال الخاطئة ومقاضاتھا حسب دورھا في ھذه االنتھاكات في حد ذاتھا، وبسبب 

 االقتضاء.

بقوانین الحرب  التقیدالدول على "، 1949عمال بـ "المادة المشتركة األولى التفاقیات جنیف لعام 
، في إطار ما ھو ممكن، لوقف جمیع انتھاكات نفوذھااحترامھا" عبر استخدام الحرص على و"

ة االنتھاكات التي ترتكبھا قواتھا، والقوات التي یأیضا مسؤول تتحمل ھذه الدول 98قوانین الحرب.
سیطرتھا. یقّر القانون الدولي بأن كل دولة تقدّم "معونة أو مساعدة  وأتعمل تحت إمرتھا وتوجیھاتھا 

ا" مسؤولة عن ھذه المساعدة، إذا كانت على یإلى دولة أخرى تیسیرا الرتكاب فعل غیر مشروع دول
 99تي تجعل سلوك الدولة المتلقیة للمساعدة غـیر مـشروع دولیا.بالظروف ال معرفة

ال حول المادة المشتركة األولى،  2016بحسب تعلیق صادر عن اللجنة الدولیة للصلیب األحمر سنة 
الدول التي تشارك قواتھا في عملیات عسكریة مع قوات أخرى "التھرب من مسؤولیاتھا عبر  تستطیع

، عبرت لجنة خبراء مجلس 2017في یولیو/تموز  100".خاصالف حت وضع وحداتھا تحت تصرف...
التحالف "یسعون إلى االختباء خلف كیان التحالف أعضاء  األمن المعنیة بالیمن عن قلقھا من أن

... قد تؤدي محاوالت "تحویل" الحمایة أنفسھم من مسؤولیة الدول عن االنتھاكات التي ترتكبھا قواتھ
من الدول الفردیة إلى التحالف الذي تقوده السعودیة إلى مزید من االنتھاكات  المسؤولیة بھذه الطریقة

 101دون عقاب". من التي تحدث

 

                                                 
 Oona Hathaway, Alexandra Francis, Alyssa. انظر أیضا: 1949أغسطس/آب  12المادة المشتركة األولى من اتفاقیات جنیف المؤرخة في  98

Yamamoto, Srinath Reddy Kethireddy and Aaron Haviland, “Common Article 1 and the U.S. Duty to Ensure Respect 
for the Geneva Conventions in Yemen,” Just Security, April 26, 2018, https://www.justsecurity.org/55415/common-

article-1-u-s-duty-ensure-respect-geneva-conventions-yemen/  2018یونیو/حزیران  20(تم االطالع في .( 
. انظر أیضا الجمعیة العامة 16، المادة 2001دول عن األفعال غیر المشروعة دولیا"، اعتمدتھ لجنة القانون الدولي، "مشروع المواد المتعلقة بمسؤولیة ال 99

-https://documents-dds، متوفر على: A/RES/71/133لألمم المتحدة، "مسؤولیة الدول عن األفعال غیر المشروعة دولیا"، 
ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N16/436/47/PDF/N1643647.pdf?OpenElement . 

100 See International Committee of the Red Cross (ICRC), 2016 Commentary on the First Geneva Convention, 
available at https://ihl-

databases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/Comment.xsp?action=openDocument&documentId=72239588AFA66200C1257F7
D00367DBDأكتوبر/تشرین  18االتفاقیة الخاصة باحترام قوانین وأعراف الحرب البریة والئحتھا المتعلقة بقوانین وأعراف الحرب البریة، اعتُمدت في  ؛

 . 1910ینایر/كانون الثاني  26، ودخلت حیز النفاذ في 1907األول 
، 2017سبتمبر/أیلول  8بیان صحفي لـ ھیومن رایتس ووتش، "الیمن: دول التحالف تتھرب من المساءلة على الھجمات غیر المشروعة"،  101

https://www.hrw.org/ar/news/2017/09/08/308646 . 

https://www.justsecurity.org/55415/common-article-1-u-s-duty-ensure-respect-geneva-conventions-yemen/
https://www.justsecurity.org/55415/common-article-1-u-s-duty-ensure-respect-geneva-conventions-yemen/
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N16/436/47/PDF/N1643647.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N16/436/47/PDF/N1643647.pdf?OpenElement
https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/Comment.xsp?action=openDocument&documentId=72239588AFA66200C1257F7D00367DBD%D8%9B
https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/Comment.xsp?action=openDocument&documentId=72239588AFA66200C1257F7D00367DBD%D8%9B
https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/Comment.xsp?action=openDocument&documentId=72239588AFA66200C1257F7D00367DBD%D8%9B
https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/Comment.xsp?action=openDocument&documentId=72239588AFA66200C1257F7D00367DBD%D8%9B
https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/Comment.xsp?action=openDocument&documentId=72239588AFA66200C1257F7D00367DBD%D8%9B
https://www.hrw.org/ar/news/2017/09/08/308646
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 التحالف
السعودیة، اإلمارات، البحرین، الكویت،  التحالف العسكري الداعم للحكومة الیمنیة في األساس، ضمّ 

. 2015م" في مارس/آذار مصر، األردن، المغرب، والسودان عندما أطلق عملیة "عاصفة الحز
بدایات و 2017في أواخر  102أثناء أزمة الخلیج. 2017انسحبت قطر من التحالف في یونیو/حزیران 

، شارك في اجتماعات التحالف ممثلون عن السعودیة، اإلمارات، األردن، البحرین، السودان، 2018
الیمن، بحسب وكالة األنباء مصر، الكویت، المغرب وكذلك باكستان، جیبوتي، السنغال، مالیزیا، و

رغم أنھا منقوصة، قدّمت بیانات التحالف الرسمیة، المنشورة على مواقع  103السعودیة الرسمیة.
وزارات دفاع الدول المعنیة ووكاالت األنباء الرسمیة، بعض المعطیات عن قوات الدول واألشخاص 

 سكریة وسلسلة القیادة.التحالف الموسعة وفي العملیات الع بنیةالذین یلعبون دورا في 

 

 ةالسعودي
تجري السعودیة التحالف. وجد تقریر للجنة خبراء األمم المتحدة أنھ "على المستوى التشغیلي... تقود 

أنشطة التحالف العسكري تحت سیطرة المملكة العربیة السعودیة ودولة اإلمارات العربیة المتحدة... 
السیطرة التشغیلیة لمقر مشترك تقوده المملكة في الریاض، تجري العملیات الجویة في الیمن تحت 

 104مع خلیة استھداف ومراقبة تشرف على عملیات تحدید األھداف وإسناد المھام".

بصفتھ  105یشغل محمد بن سلمان مناصب ولّي العھد السعودي، نائب رئیس الوزراء، ووزیر الدفاع.
، كتب نایل باتریك، 2018في مایو/أیار  106السعودیة.، یُشرف على جمیع القوات العسكریة األخیرة

محلل مختص في الشأن الخلیجي: "كبار الضباط مسؤولون مباشرة أمام وزیر الدفاع، أي ولي العھد. 

                                                 
 “Arab coalition suspends Qatar’s participation in Yemen,” Al Arabiya, June 5, 2017,  102 

https://english.alarabiya.net/en/News/gulf/2017/06/05/Arab-coalition-suspends-Qatar-s-participation-in-Yemen.html 
). 2018یولیو/تموز  9 (تم االطالع في  

ة لنداء "وزراء الخارجیة ورؤساء األركان في دول تحالف دعم الشرعیة بالیمن یؤكدون في بیانھم الختامي أن تحرك دولھم سیاسیا وعسكریا جاء تلبی 103
، 2017أكتوبر/تشرین األول  29سعودیة، "، وكالة األنباء ال2216الحكومة الیمنیة الشرعیة ضد میلیشیات االنقالبیین وانسجاما مع قرار مجلس األمن 

https://www.spa.gov.sa/1682232  شكر بیان آخر أصدرتھ وكالة األنباء السعودیة في 2018أغسطس/آب  9(تم االطالع في) (
 13ومساعدات إغاثیة وإنسانیة سواء بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة" ثم قدّم قائمة بـ أكتوبر/تشرین األول "ما قدمتھ دول التحالف كافة من شھداء وتضحیات 

 بلدا ھي: السعودیة، اإلمارات، األردن، البحرین، السودان، مصر، الكویت، المغرب، باكستان، جیبوتي، السنغال، مالیزیا، والیمن).
104esolution 2140, “Final report of the Panel of Experts on UN Security Council Committee Established Pursuant to R 

Yemen,” S/2018/193, January 31, 2017, https://undocs.org/S/2018/193   30)، ص 2018ینایر/كانون الثاني  26(تم االطالع في 
عدن وحول المكال تحت السیطرة التشغیلیة لإلمارات، وفي تعز (الحظ الفریق أیضا أن العملیات البریة في مأرب تحت السیطرة التشغیلیة للسعودیة، وفي 

 تحت السیطرة التشغیلیة للجیش الیمني، والعملیات البحریة تحت القیادة الوطنیة). 
105“Transcript: Interview with Muhammad bin Salman,” The Economist, January 6, 2016,  

https://www.economist.com/middle-east-and-africa/2016/01/06/transcript-interview-with-muhammad-bin-salman  تم)
، قال لـ "ذي 2016). (یرأس محمد بن سلمان مجلس الشؤون السیاسیة واألمنیة ومجلس الشؤون االقتصادیة والتنمیة. في 2018یولیو/تموز  10االطالع في 

س الشؤون إیكونومیست" إن قرار السعودیة بشن عملیات عسكریة في الیمن اتُخذ مع "وزیر الخارجیة، وزیر الدفاع، االستخبارات، مجلس الوزراء، ومجل
إلى الملك، الذي اتخذ القرار النھائي. "مھمتي كوزیر دفاع ھي تنفیذ أي قرار صادر عن جاللتھ، وسأعرض  منیة". كما قال إنھم قدموا توصیاتالسیاسیة واأل

 علیھ أي تھدیدات أراھا، واالستعداد ألي تھدیدات").
رسم المخطط التنظیمي، برنامج تطویر وزارة الدفاع، وزارة الدفاع السعودیة،  106

https://www.mod.gov.sa/DevelopmentProgram/Pages/OrganizationalChart.aspx  2018یونیو/حزیران  26(تم االطالع في .( 

https://english.alarabiya.net/en/News/gulf/2017/06/05/Arab-coalition-suspends-Qatar-s-participation-in-Yemen.html
https://www.spa.gov.sa/1682232
https://www.economist.com/middle-east-and-africa/2016/01/06/transcript-interview-with-muhammad-bin-salman
https://www.mod.gov.sa/DevelopmentProgram/Pages/OrganizationalChart.aspx
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في الوقت الراھن، لیس ھناك َمن یتولى منصب نائب وزیر الدفاع، وتم االكتفاء فقط بمساعد وزیر 
 107متقدّم في السن نسبیا".

 
 26منذ  -في الیمن یجري عملیات  االئتالف الذي -" عاصفة الحزملتحالف الدولي في عملیة "ا قائدمنصف  د بن سلمانمحم شغل

السعودیة ، وفقا لموقع وزارة الدفاع2015 آذار/مارس . 
بحسب موقع وزارة الدفاع، شغل بن سلمان منصب قائد التحالف الدولي في عملیة عاصفة الحزم في 

مارس/آذار، نقلت وكالة األنباء السعودیة أن بن سلمان  26في  2015.108مارس/آذار  26الیمن منذ 
 الضربة الجویة األولى لىشرف عوأ زار "مركز عملیات القوات الجویة لقیادة عملیة عاصفة الحزم

أطلع [مسؤولین كبار آخرین] على تفاصیل الخطط والعملیات العسكریة، وذلك قبل انطالق و
نشرت منافذ إعالمیة خلیجیة أخرى صورا وفیدیوھات لولي العھد  109یة مباشرة".الطائرات السعود
 110في مركز القیادة.

كما لعب مسؤولون كبار في الجیش السعودي دورا قیادیا في ھیكلیة التحالف. في أبریل/نیسان 
 عالن التحالف عن أسماء قادة القوات المشاركة فيإ، بعد أن سئل في مقابلة عن سبب عدم 2015

رئیس ھیئة األركان العامة للقوات أصبح  – البنیة العسكریة معروفةعاصمة الحزم، ردّ العسیري: "

                                                 
وھري"، مركز نیل باتریك، "الجھود التي تبذلھا السعودیة إلصالح قواتھا المسلحة قد تكون مرتبطة بالسیاسة والعالقات العامة أكثر منھ بالتغییر الج 107

 ). 2018یولیو/تموز  10(تم االطالع في  https://carnegieendowment.org/sada/76488?lang=ar، 2018مایو/أیار  31كارنیغي للسالم الدولي، 
 26الع في (تم االط https://www.mod.gov.sa/Leaders/Minister/Pages/CV.aspxسیرة ذاتیة، وزیر الدفاع، وزارة الدفاع السعودیة،  108

 ).2018یونیو/حزیران 
، 2015مارس/آذار  26"سمو وزیر الدفاع یصل إلى مركز عملیات القوات الجویة لقیادة عملیة عاصفة الحزم"، وكالة األنباء السعودیة،  109

https://www.spa.gov.sa/1342496  2018زیران یونیو/ح 12(تم االطالع في.( 
، 2015مارس/آذار  26"وزیر الدفاع السعودي یشرف بنفسھ على عملیة عاصفة الحزم"، أمد لإلعالم،  110

https://www.amad.ps/ar/?Action=PrintNews&ID=66855  بالصور: محمد بن سلمان یُشرف  )؛2018یونیو/حزیران  12(تم االطالع في"
 ,In video“)؛ 2018یونیو/حزیران  12(تم االطالع في  https://sabq.org/Ei2gde، 2015مارس/آذار  26على انطالق عاصفة الحزم"، سبق، 

Mohammed bin Salman supervises destruction of Houthi targets in Decisive Storm operation,” CNN, March 26, 2018, 
https://arabic.cnn.com/middleeast/2015/03/26/me-260315-saudi-defense-minister-operation-room 12طالع في (تم اال 

، 2015مارس/آذار  25)؛ "محمد بن سلمان أشرف على العملیة األولى ضدّ الحوثیین"، مقطع فیدیو على یوتیوب، العربیة، 2018یونیو/حزیران 
https://www.youtube.com/watch?v=bGW6zDl3BUA  2018یونیو/حزیران  12(تم االطالع في .( 

https://carnegieendowment.org/sada/76488?lang=ar
https://www.mod.gov.sa/Leaders/Minister/Pages/CV.aspx
https://www.spa.gov.sa/1342496
https://www.amad.ps/ar/?Action=PrintNews&ID=66855
https://sabq.org/Ei2gde
https://arabic.cnn.com/middleeast/2015/03/26/me-260315-saudi-defense-minister-operation-room
https://www.youtube.com/watch?v=bGW6zDl3BUA
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(عاصفة  "عملیاتعبد الرحمن البنیان  یقود العقید".  القوات المشتركة قائدَ  المسلحة السعودیة
 111من الدول الشقیقة المشاركة في التحالف". ھیئة األركان المتواجدة معھالحزم)، باإلضافة إلى 

على  أشرف العقید البنیان، 2018إلى فبرایر/شباط  2014من مایو/أیار  بصفتھ رئیس ھیئة األركان
عمل الفریق  112جمیع القوات المسلحة السعودیة، بما في ذلك قائد القوات الجویة الخاضع لسلطتھ.

في  2015.113إلى یونیو/حزیران  2014ة من مایو/أیار أحمد الشعالن قائدا للقوات الجویة السعودی
، ُعیّن اللواء الطیار ركن محمد بن صالح العتیبي قائدا بالنیابة للقوات الجویة، 2015وقت الحق من 

، عیّن الملك سلمان اللواء الطیار ركن تركي 2018فبرایر/شباط  26في  114بعد أن توفي الشعالن.
بحسب النموذج التشغیلي الموجود على موقع  115في ھذا المنصب.بن بندر بن عبد العزیز آل سعود 

 ویخضع ھذا األخیرقائد القوات الجویة ھرمیا لقائد ھیئة األركان العامة،  یخضعوزارة الدفاع، 
 116ھرمیا لوزیر الدفاع.

                                                 
، (توجد أیضا مقابلة شاملة مع العمید أحمد العسیري، 2017أبریل/نیسان  17"متحدث "عاصفة الحزم": قادرون على حسم العملیة البریة"، سبق،  111

 ؛https://akhbaar24.argaam.com/article/detail/212144المتحدث باسم التحالف، متوفرة على: 
https://www.youtube.com/watch?v=xExLPytTIVI&feature=youtu.be  8:20-7:45(الدقائق .(( 

مج تطویر وزارة الدفاع، وزارة الدفاع السعودیة، رسم المخطط التنظیمي، برنا 112
https://www.mod.gov.sa/DevelopmentProgram/Pages/OrganizationalChart.aspx  2018یونیو/حزیران  26(تم االطالع في.( 

، "ولي ولي العھد یتقدم مستقبلي http://www.spa.gov.sa/viewstory.php?newsid=1232440، 2014مایو/أیار  14، 123ي أ/"أمر ملك 113
، 2014یونیو/حزیران  14جثمان قائد القوات الجویة"، الشرق األوسط، 

https://aawsat.com/home/article/382876/%D9%88%D9%84%D9%8A-%D9%88%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%
84%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D9%8A%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D
9%82%D8%A8%D9%84%D9%8A-%D8%AC%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%A7%D8%A6
%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D9

%8A%D8%A9  2018یونیو/حزیران  12(تم االطالع في.( 
قائد القوات منذ إنشائھا، القوات الجویة الملكیة السعودیة، وزارة الدفاع السعودیة،  114

https://www.mod.gov.sa/Sectors/Rsaf/Leaders/Pages/default.aspx?PageIndex=1  2018یولیو/تموز  19(تم االطالع في.( 
 .https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=1727540، 2018فبرایر/شباط  26، 137أمر ملكي رقم أ/ 115
 رسم المخطط التنظیمي، برنامج تطویر وزارة الدفاع، وزارة الدفاع السعودیة.  116

https://akhbaar24.argaam.com/article/detail/212144%D8%9B
https://akhbaar24.argaam.com/article/detail/212144%D8%9B
https://akhbaar24.argaam.com/article/detail/212144%D8%9B
https://www.youtube.com/watch?v=xExLPytTIVI&feature=youtu.be
https://www.mod.gov.sa/DevelopmentProgram/Pages/OrganizationalChart.aspx
http://www.spa.gov.sa/viewstory.php?newsid=1232440
https://aawsat.com/home/article/382876/%D9%88%D9%84%D9%8A-%D9%88%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D9%8A%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84%D9%8A-%D8%AC%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%A7%D8%A6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%8A%D8%A9
https://aawsat.com/home/article/382876/%D9%88%D9%84%D9%8A-%D9%88%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D9%8A%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84%D9%8A-%D8%AC%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%A7%D8%A6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%8A%D8%A9
https://aawsat.com/home/article/382876/%D9%88%D9%84%D9%8A-%D9%88%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D9%8A%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84%D9%8A-%D8%AC%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%A7%D8%A6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%8A%D8%A9
https://aawsat.com/home/article/382876/%D9%88%D9%84%D9%8A-%D9%88%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D9%8A%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84%D9%8A-%D8%AC%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%A7%D8%A6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%8A%D8%A9
https://aawsat.com/home/article/382876/%D9%88%D9%84%D9%8A-%D9%88%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D9%8A%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84%D9%8A-%D8%AC%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%A7%D8%A6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%8A%D8%A9
https://www.mod.gov.sa/Sectors/Rsaf/Leaders/Pages/default.aspx?PageIndex=1
https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=1727540
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السعودي ، الذي یشرف بدوره شیر إلى أن وزیر الدفاع یشرف على رئیس األركان یعلى موقع وزارة الدفاع السعودیة مخطط تنظیمي 

آذار /السعودي منذ تصاعدت حرب الیمن في مارسر الدفاع على جمیع القوات العسكریة السعودیة. كان ولي العھد محمد بن سلمان وزی
2015  .  

 

، أصدر الملك سلمان مرسوما ملكیا عیّن بموجبھ الفریق فیاض الرویلي، 2018في فبرایر/شباط 
المرسوم نفسھ  بموجب كما ُعیّن 117ن، في منصب رئیس ھیئة األركان العامة.الذي كان نائب البنیا

وھو الذي "یُشرف على العملیات  118الفریق ركن فھد بن عبد العزیز آل سعود قائدا للقوات الجویة،
 119."العسكریة في الیمن

م أن لیس واضحا متى فصلت السعودیة بین دوري رئیس ھیئة األركان وقائد القوات المشتركة. رغ
، إال أنھ 2018فبرایر/شباط  26ترقیة األمیر فھد رسمیا إلى منصب قائد القوات المشتركة تمت یوم 

، كتب مسؤوالن 2017بدأ في قیادة عملیات التحالف قبل ذلك التاریخ على ما یبدو. في یولیو/تموز 
م اآلن الفریق ویقودھ –حكومیان أمریكیان، بعد سلسلة من االجتماعات في الریاض: "السعودیون 

                                                 
فبرایر/شباط  27، 24د الفریق أول فیاض الرویلي"، أخبار ؛ السیرة الذاتیة لرئیس ھیئة األركان الجدی123؛ أمر ملكي رقم أ/137أمر ملكي رقم أ/ 117

2018 ،https://akhbaar24.argaam.com/article/detail/382066  ؛ "أمر ملكي بتعیین الفریق الركن 2018یونیو/حزیران  12(تم االطالع في(
، 2013مایو/أیار  10ي قائدا للقوات الجویة"، الوئام، فیاض الرویل

http://www.alweeam.com.sa/201634/%D8%A3%D9%85%D8%B1-%D9%85%D9%84%D9%83%D9%8A-%D8%A8
%D8%AA%D8%B9%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%
A7%D9%84%D8%B1%D9%83%D9%86-%D9%81%D9%8A%D8%A7%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9

 ).2018یونیو/حزیران  12(تم االطالع في  /%88
نباء "سمو ولي العھد یستقبل أصحاب السمو والمعالي بمناسبة صدور األمر الملكي بترقیتھم وتعیینھم في مناصبھم العسكریة الجدیدة"، وكالة األ 118

 12(تم االطالع في  https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=1730029، 2018فبرایر/شباط  27السعودیة، 
 Face Of Prince Fahad bin Turki bin Abdul Aziz, commander of the joint forces of the Saudi-led“)؛ 2018یونیو/حزیران 

Arab coalition in Yemen,” Arab News, May 13, 2018, http://www.arabnews.com/node/1301991/saudi-arabia  تم االطالع)
 . 137)؛ أمر ملكي رقم أ/2018یونیو/حزیران  12في 
، 2018مایو/أیار  30تركة یزور الوحدات العسكریة في منطقة العملیات بالیمن"، وكالة األنباء السعودیة، "قائد القوات المش 119

https://www.spa.gov.sa/1771201  2018یونیو/حزیران  12(تم االطالع في .( 

https://akhbaar24.argaam.com/article/detail/382066
http://www.alweeam.com.sa/201634/%D8%A3%D9%85%D8%B1-%D9%85%D9%84%D9%83%D9%8A-%D8%A8%D8%AA%D8%B9%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%83%D9%86-%D9%81%D9%8A%D8%A7%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88/
http://www.alweeam.com.sa/201634/%D8%A3%D9%85%D8%B1-%D9%85%D9%84%D9%83%D9%8A-%D8%A8%D8%AA%D8%B9%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%83%D9%86-%D9%81%D9%8A%D8%A7%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88/
http://www.alweeam.com.sa/201634/%D8%A3%D9%85%D8%B1-%D9%85%D9%84%D9%83%D9%8A-%D8%A8%D8%AA%D8%B9%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%83%D9%86-%D9%81%D9%8A%D8%A7%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88/
http://www.alweeam.com.sa/201634/%D8%A3%D9%85%D8%B1-%D9%85%D9%84%D9%83%D9%8A-%D8%A8%D8%AA%D8%B9%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%83%D9%86-%D9%81%D9%8A%D8%A7%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88/
https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=1730029
http://www.arabnews.com/node/1301991/saudi-arabia
https://www.spa.gov.sa/1771201
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في  120ن عبد العزیز...".بركن فھد بن تركي 
، أصدرت وكالة األنباء 2017سبتمبر/أیلول 

الرسمیة السعودیة بیانا وصفت فیھ األمیر 
بعد ترقیتھ  121فھد بقائد عملیة "إعادة األمل".

، زار األمیر 2018رسمیا في فبرایر/شباط 
فھد الوحدات العسكریة في الیمن واستقبل 

س ھادي واألمین العام لألمم المتحدة الرئی
كان قبلھا  122أنطونیو غوتیریس في الریاض.

قد ُرقّي إلى منصب قائد القوات البریة 
قبل  2017.123السعودیة في أبریل/نیسان 

ذلك، عمل قائدا لقوات التحالف الخاصة في 
الحزم وإعادة األمل، ونائبا  تي عاصفةعملی

، 2016 لقائد القوات البریة السعودیة. في
منحتھ السعودیة میدالیة لدوره في عملیات 

 124الیمن.

، قال تلیرسون لمشّرعین أمریكیین 2017في 
إن قائد القوات المشتركة للتحالف ھو الذي 

یوافق على أھداف الھجمات المتعمدة، ولكن 

                                                 
120The View from Riyadh,” Just Security, July 23, 2017,  Stephen Seche and Eric Pelofsky, “Yemen: 

https://www.justsecurity.org/43438/yemen-view-riyadh/  2012یونیو/حزیران  12(تم االطالع في.( 
عزیز قائد القوات المشتركة لعملیات إعادة األمل وقائد القوات البریة یعاید المرابطین وقوات التحالف في كل "سمو الفریق الركن فھد بن تركي بن عبدال 121

یونیو/حزیران  12ي (تم االطالع ف https://www.spa.gov.sa/1662681، 2017سبتمبر/أیلول  1من نجران وجازان"، وكالة األنباء السعودیة، 
2018 .( 

، 2018أبریل/نیسان  18"سمو قائد القوات المشتركة یستقبل األمین العام للقوات المشتركة"، وكالة األنباء السعودیة،  122
https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=1753559  ؛ الرئیس الیمني یزور 2012یونیو/حزیران  12(تم االطالع في(

یونیو/حزیران)؛  12(تم االطالع في  https://www.spa.gov.sa/1761961، 2018مایو/أیار  11قیادة القوات المشتركة"، وكالة األنباء السعودیة، 
-http://www.almashhad، 2018أبریل/نیسان  13د القوات المشتركة بالتحالف األمیر فھد بن تركي في میدي بعد تحریرھا"، المشھد الیمني، "قائ

alyemeni.com/topics/18/04/13/107910.html ؛ "قائد القوات المشتركة یزور الوحدات 2012یونیو/حزیران  12االطالع في  (مع صور) (تم(
 العسكریة في منطقة العملیات بالیمن"، وكالة األنباء السعودیة.

 ). 2017أبریل/نیسان  22الطالع في (تم ا https://www.spa.gov.sa/1619214، 2017أبریل/نیسان  22، 165أمر ملكي رقم أ/ 123
السیرة الذاتیة لصاحب السمو الملكي قائد القوات المشتركة، وزارة الدفاع السعودیة،  124

https://www.mod.gov.sa/Leaders/COJF/Pages/CV.aspx  تتضمن المناصب المذكورة أعاله 2012یران یونیو/حز 26(تم االطالع في) (
، 2016نوفمبر/تشرین الثاني  22بالتواریخ)؛ "قائد العملیات الخاصة بالتحالف العربي یعلن من قرب صعدة بدء الحسم العسكري في الیمن"، یمن برس، 

https://www.yemen-press.com/news86042.html  ؛ "نائب قائد القوات البریة السعودیة والفریق 2018یونیو/حزیران  12(تم االطالع في(
)؛ 2018یونیو/حزیران  12الطالع في (تم ا http://www.alriyadh.com/1137998، 2016مارس/آذار  17األحمر یزوران مأرب"، الریاض، 

، 2015سبتمبر/أیلول  18، 24"بالصور: نائب قائد القوات البریة األمیر فھد بن تركي یتفقد قوات التحالف في مدینة مأرب الیمنیة"، أخبار 
https://akhbaar24.argaam.com/article/detail/235517  ؛ "بالصور: تعّرف على قائد القوات البریة 2018یونیو/حزیران  12(تم االطالع في(

یونیو/حزیران  12ع في (تم االطال https://al-marsd.com/123173.htmlالسعودیة الجدید األمیر فھد بن تركي آل سعود"، المرصد (بدون تاریخ)، 
، 2017أبریل/نیسان  23معلومات عن قائد القوات البریة الجدید"، الدالة،  8)؛ "فھد بن تركي: 2018

http://aldala.com/%D9%81%D9%87%D8%AF-%D8%A8%D9%86-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A-
8-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%86-%D9%82%D8%A7%D8

%A6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A8/  تم االطالع)
 ). 2018یونیو/حزیران  22في 

، توجھ 2015مارس/آذار  26لقطة من وكالة األنباء السعودیة الرسمیة تفید أنھ في 
ولي العھد األمیر محمد بن سلمان إلى مركز عملیات القوات الجویة لقیادة عملیات 

 عاصفة الحزم".

https://www.justsecurity.org/43438/yemen-view-riyadh/
https://www.spa.gov.sa/1662681
https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=1753559
https://www.spa.gov.sa/1761961
http://www.almashhad-alyemeni.com/topics/18/04/13/107910.html
http://www.almashhad-alyemeni.com/topics/18/04/13/107910.html
https://www.spa.gov.sa/1619214
https://www.mod.gov.sa/Leaders/COJF/Pages/CV.aspx
https://www.yemen-press.com/news86042.html
http://www.alriyadh.com/1137998
https://akhbaar24.argaam.com/article/detail/235517
https://al-marsd.com/123173.html
http://aldala.com/%D9%81%D9%87%D8%AF-%D8%A8%D9%86-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A-8-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%86-%D9%82%D8%A7%D8%A6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A8/
http://aldala.com/%D9%81%D9%87%D8%AF-%D8%A8%D9%86-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A-8-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%86-%D9%82%D8%A7%D8%A6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A8/
http://aldala.com/%D9%81%D9%87%D8%AF-%D8%A8%D9%86-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A-8-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%86-%D9%82%D8%A7%D8%A6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A8/
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 طیاري التحالف لھم صالحیة االشتباك مع الضربات المتحركة:

وعة بحسب الجیش السعودي، على قائد قوات التحالف المشتركة الموافقة على األھداف، مع أخذ مجم
ل كمن االعتبارات في الحسبان، مثل طبیعة الھدف، ما یجاوره، وكیف سیؤثر على المھمة بش واسعة

یعھد بالمھمة الجویة إلى  ،عام، الجوانب القانونیة للضربة، واألضرار الجانبیة المتوقعة. بعد ذلك
ت، مثل توفر وحدة مناسبة، فتحدد السالح األمثل للھدف. إذا كان ھناك ھدف حساس من حیث الوق

عملیة التحقق من الھدف، لكن على الطیارین  تُقّصرمعلومات بشأن إطالق وشیك لصاروخ بالیستي، 
قواعد االشتباك، مراجعة مراحل، ومنھا تحدید الھدف بشكل جید،  5استكمال عملیة تحقق تتكون من 
نبي المحتمل. بعدھا ، وتحدید الضرر الجاقائمة األھداف المحظورةالتثبت ما إذا كان الھدف ضمن 

ن متأكدا من شيء كُ تسمح لھ بإلغاء المھمة إذا لم ی التيیحظى الطیار بصالحیة االشتباك مع الھدف (
أحاطنا الجیش  .ما)... نعلم أن للتحالف مستشارین مدنیین وعسكریین في مركز العملیات الجویة

 إلىھداف الخاطئة وعملیة التحقق جموعة األأدّت م بحسب تقییمنا،السعودي علما بھذه التحسینات... 
قادرة على  في اإلجراءاتأغلبیة الحوادث التي نتجت عنھا خسائر مدنیة، لذلك فھذه التحسینات 

 125تقلیص خطر وقوع خسائر مدنیة.

 يف طائرة للمشاركة 100، ذكرت "وكالة أنباء اإلمارات" أن السعودیة نشرت 2015في مارس/آذار 
 126عملیات التحالف.

، بناء على  2018یولیو/تموز  10وكالة األنباء الرسمیة السعودیة، أعلن الملك سلمان یوم بحسب 
نصیحة من محمد بن سلمان، عفوا غامضا وشامال ألغى بموجبھ جمیع "العقوبات العسكریة 

بدأت أعمال  127" بحق الجنود السعودیین المشاركین في عملیة إعادة األمل في الیمن.السلوكیةو
، وتبعتھا عملیة 2015أبریل/نیسان  21ت مسمى "عاصفة الحزم"، التي انتھت في التحالف تح

. لم یذكر بیان وزارة الدفاع الذي أعلن عن األمر الملكي أي التي تستمّر حتى الیوم"إعادة األمل"، 
قیود للعفو، مشیرا إلى أنھ ینطبق على "كافة العسكریین المشاركین في عملیة إعادة األمل... وفقا 

 128عدد من القواعد والضوابط".ل

تحقیقات ذات مصداقیة في ادعاءات  إذا لم یتوقف التحالف عن ھجماتھ غیر القانونیة ولم یُجرِ 
لضحایا، على مجلس إلى ا ولم یحاكم المتورطین ولم یقدم تعویضات ،الھجمات غیر القانونیة الماضیة
، د بن تركي بن عبد العزیز آل سعوداألمیر فھومحمد بن سلمان  علىاألمن الدولي فرض حظر سفر 

 .ھماوتجمید أصول

 

                                                 
من قبل النائب لیو، لجنة الشؤون الخارجیة في  وزیر الخارجیة ریكس تلیرسون، ردود كتابیة على األسئلة الخاصة بالسجل المقدّم إلى الوزیر تلیرسون 125

، في الملف لدى ھیومن رایتس ووتش. لم یكن واضحا ما إذا كانت عملیة التحقق من الھدف والموافقة على الضربة 2017یونیو/حزیران  14مجلس النواب، 
 اك أكثر صرامة".التي تحدث عنھا تلیرسون قد اعتمدت طیلة النزاع، أو فقط كجزء مما سماه "قواعد اشتب

126UAE fighter jets strike Houthis, return safely to bases,” Emirates News Agency, March 28, 2015,  
http://wam.ae/en/details/1395278543785  2018یولیو/تموز  6(تم االطالع في.( 

ین الشریفین یصدر أمره الكریم بالعفو عن كافة العسكریین المشاركین في عملیة إعادة األمل من العقوبات العسكریة والمسلكیة الصادرة "خادم الحرم 127
(تم االطالع  https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=1783682، 2018یولیو/تموز  10بحقھم"، وكالة األنباء السعودیة، 

 ).2018یولیو/تموز  10في 
 السابق. 128

http://wam.ae/en/details/1395278543785
https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=1783682
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 اإلمارات

لعبت كّل من السعودیة واإلمارات أھّم دورین من بین أعضاء التحالف اآلخرین في العملیات 
، أقّر اللواء 2015العسكریة في الیمن، بما في ذلك شّن غارات جویة. في مقابلة مع رویترز في 

القوات الجویة اإلماراتیة، بأن القوات اإلماراتیة، إلى جانب القوات إبراھیم ناصر العلوي، قائد 
السعودیة، شاركت في العملیات العسكریة في الیمن، مؤكدا أن التحالف لھ سیطرة كاملة على المجال 
الجوي الیمني. أنكر مسؤولیة التحالف عن قتل مدنیین، وقال لرویترز إن كال القوتین الجویتین كانتا 

مستویات من الموافقة، وإن التحالف یستخدم  4أو  3ن"، وإن عملیة االستھداف تحتاج إلى "محترفتی
بالمئة، بینما یستخدم ذخائر صغیرة في المدن لتقلیص  98ذخائر موجھة بدقة، بنسبة نجاح تناھز 

مناطق  6، أكد العلوي أن القوات اإلمارتیة منتشرة في 2017في نوفمبر/تشرین الثاني  129األضرار.
حددة في السعودیة والیمن، زاعما أن طیّاري القوات الجویة اإلماراتیة یتبعون "قواعد اشتباك م

 130بشكل جیّد". وتقییدیة

وزیر الدفاع اإلماراتي ھو الشیخ محمد بن راشد آل مكتوم، ولكّن السلطة الحقیقیة في ید الشیخ محمد 
المسلحة، وھو الحاكم الفعلي لإلمارات. بن زاید، ولّي عھد أبو ظبي ونائب القائد األعلى للقوات 

عندما اندلع النزاع الیمني، كان رئیس اإلمارات وقائد القوات المسلحة الشیخ خلیفة بن زاید آل نھیان 
. قابل محمد بن زاید قادة القوات الیمنیة 2014یعاني من عجز، بعد أن أصیب بجلطة دماغیة في 

امتداد النزاع، بما في ذلك التعھد بدعم اإلمارات للرئیس والتحالف لمناقشة التطورات الیمنیة على 
استقبال زعماء  131بعد مقتل عشرات الجنود اإلماراتیین في الیمن،، 5120ھادي في مارس/آذار 

مصافحة  2015،133استقبال قادة من قوات عدن في  2015،132قبائل من مأرب في أبوظبي في 
ومقابلة األمیر فھد، الذي كان آنذاك قائد  015،2134الجنود اإلماراتیین المتوجھین إلى الیمن في 

                                                 
129Tim Hepher, “UAE officer denies Yemen civilian deaths caused by air power,” Reuters, November 11, 2015,  

https://www.reuters.com/article/us-yemen-security-warplanes/uae-officer-denies-yemen-civilian-deaths-caused-by-air-
power-idUSKCN0T025V20151111  علني نادري  ) (قال قائد القوات الجویة اإلماراتیة لرویترز، في تعلیق2018یولیو/تموز  6(تم االطالع في

بالمئة، وبأحجام أصغر  98من مسؤول كبیر في التحالف: "بصفتنا طرف فاعل ضمن سالح الجو في القوات المتحالفة، نستخدم أسلحة بنسبة دقة تصل إلى 
مستویات من الموافقة على ھذه األھداف، حتى نتأكد أن المدنیین (ال  4و 3طق المدنیة، مثل المدن"... أستطیع القول بأنھ توجد بین عندما یتعلق األمر بالمنا

ونستخدم أحجام صغیرة حتى نسیطر على األضرار الجانبیة... نحن قوة جویة محترفة، والقوات المتحالفة نفس الشيء... كّل المجال  –یتعرضون للخطر) 
عیدوا السیطرة لجوي خاضع للقوات المتحالفة... ولذلك ال أظن أنك تستطیع طرح أسئلة كثیرة أخرى عن الجانب العسكري". "اآلن، األمر متروك للیمنیین لیا

، 2017ن الثاني ینایر/كانو 20على مدنھم، مثل العاصمة صنعاء، ویمارسوا حكمھم)". "القوات الجویة والدفاع الجوي... كفاءة واقتدار"، البیان، 
https://www.albayan.ae/across-the-uae/news-and-reports/2017-01-10-1.2822020  2018یولیو/تموز  6(تم االطالع في .( 

130t Air Chiefs Conference,” Ain Online, November 12, 2017, Chris Pocock, “Yemen Issue Raised a 
https://www.ainonline.com/aviation-news/defense/2017-11-12/yemen-issue-raised-air-chiefs-conference  6(تم االطالع في 

 ). 2018یولیو/تموز 
131“UAE’s support of Yemen to remain unflinching,” The National, September 5, 2015,  

https://www.thenational.ae/uae/government/uae-s-support-of-yemen-to-remain-unflinching-1.134221  5(تم االطالع في 
 ).2018یولیو/تموز 

، مقطع فیدیو على 2015نوفمبر/تشرین الثاني  23"محمد بن زاید یستقبل محافظ وشیوخ ووجھاء قبائل مأرب الیمنیة بقصر الشاطئ في أبوظبي"،  132
 ).2018یولیو/تموز  1(تم االطالع في  https://www.youtube.com/watch?v=A-uVeXdrKWAوب، قناة الشارقة، یوتی
مقطع فیدیو على یوتیوب، وكالة األنباء  ،2015دیسمبر/كانون األول  21"محمد بن زاید یستقبل في أبوظبي عددا من قادة المقاومة الیمنیة في عدن"،  133

 ).2018یولیو/تموز  1(تم االطالع في  https://www.youtube.com/watch?v=X7J3ambx64Aاإلماراتیة، 
، مقطع 2015نوفمبر/تشرین الثاني  7من جنودنا األبطال العائدین من الیمن"، "محمد بن راشد ومحمد بن زاید وأولیاء العھود یصافحون الدفعة األولى  134

 ).2018یولیو/تموز  1(تم االطالع في  https://www.youtube.com/watch?v=AqKhZALPas4فیدیو على یوتیوب، قناة الشارقة، 

https://www.reuters.com/article/us-yemen-security-warplanes/uae-officer-denies-yemen-civilian-deaths-caused-by-air-power-idUSKCN0T025V20151111
https://www.reuters.com/article/us-yemen-security-warplanes/uae-officer-denies-yemen-civilian-deaths-caused-by-air-power-idUSKCN0T025V20151111
https://www.albayan.ae/across-the-uae/news-and-reports/2017-01-10-1.2822020
https://www.ainonline.com/aviation-news/defense/2017-11-12/yemen-issue-raised-air-chiefs-conference
https://www.thenational.ae/uae/government/uae-s-support-of-yemen-to-remain-unflinching-1.134221
https://www.youtube.com/watch?v=A-uVeXdrKWA
https://www.youtube.com/watch?v=X7J3ambx64A
https://www.youtube.com/watch?v=AqKhZALPas4
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العملیات المشتركة المختصة لعملیة إعادة األمل، لمناقشة التطورات في الیمن في أبریل/نیسان 
2017.135  

محمد بن زاید، لقیادة التنسیق بین  أحد أشقاءالشیخ طحنون بن زاید،  اختیربحسب تقاریر إعالمیة، 
 136اإلمارات والسعودیة في ما یتعلق بالعملیات العسكریة لعاصفة الحزم.

رئیس أركانھ العام ھو الفریق الركن حمد محمد ثاني الرمیثي. كما ھو الحال في السعودیة، یخضع 
ار الرمیثي الیمن عدة ز 137رئیس األركان مباشرة إلى وزیر الدفاع بینما تخضع بقیة فروع الجیش لھ.

                                                 
، 2017أبریل/نیسان  10د یستقبل قائد العملیات الخاصة المشتركة لدول التحالف العربي"، وكالة أنباء اإلمارات، "محمد بن زای 135

http://wam.ae/ar/details/1395302607829  ؛ 2018یونیو/حزیران  7(تم االطالع في(Abu Dhabi Crown Prince Discusses with 
Hafter International Efforts to Achieve Stability in Libya,” Asharq Al-Awsat, April 11, 2017,  https://eng-

archive.aawsat.com/theaawsat/news-middle-east/abu-dhabi-crown-prince-discusses-haftar-international-efforts-
achieve-stability-libya  2018یونیو/حزیران  7(تم االطالع في .( 

، 2015مارس/آذار  27"نائب مستشار األمن الوطني بدولة اإلمارات یصل الریاض"، الوئام،  136
http://www.alweeam.com.sa/328697/%D9%86%D8%A7%D8%A6%D8%A8-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4
%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%
86%D9%8A-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D

8%B1/  2016فبرایر/شباط  14)؛ "طحنون بن زاید.. منسق عاصفة الحزم مستشارا لألمن الوطني"، العین، 2018یونیو/حزیران  15(تم االطالع في ،
https://al-ain.com/article/69201 2018یونیو/حزیران  15م االطالع في (ت .( 

and-uae/news-the-https://www.albayan.ae/across-، 2015أغسطس/آب  5"محمد بن زاید یتفقد سیر العمل في القوات المسلحة"، البیان،  137
reports/2015-08-05-1.2430443  2018أغسطس/آب  6(تم االطالع في.( 

 
وقت  سجین 100كان بھم ما ال یقل عن  –وجناحان آخران  –أنقاض أحد أجنحة مدیریة أمن الزیدیة في محافظة الحدیدة. ھذا الجناح 

 .ھجمة التحالف. قال شھود لـ ھیومن رایتس ووتش إن شاحنات مجھزة ببنادق آلیة كانت تتمركز أحیانا في ھذا الموقع

http://wam.ae/ar/details/1395302607829
https://eng-archive.aawsat.com/theaawsat/news-middle-east/abu-dhabi-crown-prince-discusses-haftar-international-efforts-achieve-stability-libya
https://eng-archive.aawsat.com/theaawsat/news-middle-east/abu-dhabi-crown-prince-discusses-haftar-international-efforts-achieve-stability-libya
https://eng-archive.aawsat.com/theaawsat/news-middle-east/abu-dhabi-crown-prince-discusses-haftar-international-efforts-achieve-stability-libya
http://www.alweeam.com.sa/328697/%D9%86%D8%A7%D8%A6%D8%A8-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1/
http://www.alweeam.com.sa/328697/%D9%86%D8%A7%D8%A6%D8%A8-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1/
http://www.alweeam.com.sa/328697/%D9%86%D8%A7%D8%A6%D8%A8-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1/
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عمل اللواء  2018.139وشبوة في  2016،138مرات أثناء الحرب، بما في ذلك عدن والمكال في 
واللواء مسلم  2014.140إبراھیم العلوي قائدا لقوات الدفاع الجوي والقوات الجویة اإلماراتیة منذ 

 عملیات الخاصة المشتركةالرشیدي ھو قائد قوات العملیات الخاصة في اإلمارات ونائب قائد قوات ال
قوات التحالف في مأرب  يقاد الرشید 141التابعة للتحالف في الیمن، بحسب تقاریر إعالمیة خلیجیة.

 2016.143وعملیة استعادة السیطرة على المكال في  2015،142في 

طائرة مقاتلة للمشاركة  30، ذكرت وكالة أنباء اإلمارات أن اإلمارات نشرت 2015في مارس/آذار 
كما نشرت اإلمارات سفنا في  144عملیات التحالف بالیمن، وقد نفذت ھذه القوات غارات جویة.في 

                                                 
، 2016أغسطس/آب  24"رئیس األركان اإلماراتي یزور القوات المشاركة بالتحالف العربي"، سكاي نیوز،  138

https://www.skynewsarabia.com/middle-
east/868904-%D8%B1%D9%8A%D9%94%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%94%D8%B1%D9
%83%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%95%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%
D9%8A-%D9%8A%D8%B2%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%
A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D

8%AD%D8%A7%D9%84%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A  7(تم االطالع في 
 ). 2018یولیو/تموز 

، 2018فبرایر/شباط  25ور موكب حكومي بشبوة"، الجزیرة، "النخبة الشبوانیة المدعومة إماراتیا تمنع مر 139
http://www.aljazeera.net/programs/newsreports/2018/2/25/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AE%D8%A8%D8%A9
-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A8%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%
85%D8%AF%D8%B9%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D
9%8A%D8%A7-%D8%AA%D9%85%D9%86%D8%B9-%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B1-%D9%85%D9%88

%D9%83%D8%A8-%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D9%8A-%D8%A8%D8%B4%D8%A8%D9%88%D8%
A9  فبرایر/شباط  24)؛ "رئیس األركان اإلماراتي في میناء بلحاف یتفقد عملیة تدریب النخبة المأربیة"، المساء برس، 2018یولیو/تموز  4(تم االطالع في

2018 ،http://www.masa-
press.net/2018/02/24/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D9%83%D8
%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A-%D9%81

%D9%8A-%D9%85%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%A8%D9%84%D8%AD%D8%A7%D9%81/  تم)
 ).2018یولیو/تموز  4االطالع في 

، 2014فبرایر/شباط  27یشھد تخریج دورتین تخصصیتین"، وكالة أنباء اإلمارات، "قائد القوات الجویة والدفاع الجوي  140
http://wam.ae/ar/details/1395242657505  2018أغسطس/آب  6(تم االطالع في .( 

141mmanders gathered at the Middle East Special Operations Caline Malek, “Defense ministers and special forces co 
Commanders conference this week,” The National, May 8, 2014, https://www.thenational.ae/uae/1.245831  تم االطالع في)

ه  كقائد للعملیات اإلماراتیة الخاصة)؛ "مؤتمر عسكري باألردن یجمع على أھمیة دور القوات الخاصة بحفظ السالم"، ) (یذكر دور2018یولیو/تموز  9
(تم االطالع في  https://www.kuna.net.kw/ArticleDetails.aspx?id=2375682&language=ar، 2014مایو/أیار  5وكالة األنباء الكویتیة، 

، 2014فبرایر/سباط  26)؛ "العلوي یستقبل رئیس أركان القوات الجویة الجزائریة"، االتحاد، 2018یولیو/تموز  9
http://www.alittihad.ae/details.php?id=17578&y=2014&utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter  9(تم االطالع في 

 ). 2018یولیو/تموز 
، 2015مبر/أیلول سبت 5"قائد قوات التحالف العمید مسلم الكثیري مع شیوخ عبیدة/قبائل مأرب"، مقطع فیدیو على یوتیوب،  142

https://www.youtube.com/watch?v=ZRBoUqpOxS0  ؛ "كلمة القوات المسلحة یلقیھا العمید الركن مسلم 2018یولیو/تموز  1(تم االطالع في(
، مقطع فیدیو على یوتیوب، 2015رین الثاني نوفمبر/تش 7محمد بن غبیشة الراشدي قائد قوة تحریر مأرب"، 

https://www.youtube.com/watch?v=PGP1YmTR3HQ  2018یولیو/تموز  1(تم االطالع في.( 
مقطع فیدیو على یوتیوب، سكاي نیوز،  /2016أبریل/نیسان  28، "العمید الركن مسلم الراشدي: عملیة تحریر المكال أثبتت أن القاعدة ھشة وضعیفة" 143

https://www.youtube.com/watch?v=9jGyQuFQq68  (مقابلة مع الراشدي في المكال)؛ "التحالف 2018یولیو/تموز  8(تم االطالع في (
(تم االطالع  /https://alqabas.com/20565، 2016أبریل/نیسان  28من القاعدة رسالة لمن یدعم اإلرھاب في الیمن"، القبس، العربي: تحریر المكال 

ن اإلمارات دّربت القوات الیمنیة)؛ اقتباس من الراشدي وھو یناقش دعم التحالف في عملیة استرجاع المكال وھو یقول إ ) (فیھ2018یولیو/تموز  8في 
Mohammed Alkhereiji, “UAE troops, US special operations forces step up fight against al-Qaeda in Yemen,” The Arab 
Weekly, June 26, 2016, https://thearabweekly.com/uae-troops-us-special-operations-forces-step-fight-against-al-qaeda-

yemen  2018یولیو/تموز  8(تم االطالع في.( 
144Emirates News Agency” UAE fighter jets strike Houthis, return safely to bases,“  ؛ghters continue strikes UAE fi“

against Houthi positions in Sana’a, Mar’eb,” Emirates News Agency, March 28, 2015, 
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https://www.skynewsarabia.com/middle-east/868904-%D8%B1%D9%8A%D9%94%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%94%D8%B1%D9%83%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%95%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A-%D9%8A%D8%B2%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%84%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A
https://www.skynewsarabia.com/middle-east/868904-%D8%B1%D9%8A%D9%94%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%94%D8%B1%D9%83%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%95%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A-%D9%8A%D8%B2%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%84%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A
https://www.skynewsarabia.com/middle-east/868904-%D8%B1%D9%8A%D9%94%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%94%D8%B1%D9%83%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%95%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A-%D9%8A%D8%B2%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%84%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A
http://www.aljazeera.net/programs/newsreports/2018/2/25/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AE%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A8%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%B9%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D9%85%D9%86%D8%B9-%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B1-%D9%85%D9%88%D9%83%D8%A8-%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D9%8A-%D8%A8%D8%B4%D8%A8%D9%88%D8%A9
http://www.aljazeera.net/programs/newsreports/2018/2/25/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AE%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A8%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%B9%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D9%85%D9%86%D8%B9-%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B1-%D9%85%D9%88%D9%83%D8%A8-%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D9%8A-%D8%A8%D8%B4%D8%A8%D9%88%D8%A9
http://www.aljazeera.net/programs/newsreports/2018/2/25/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AE%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A8%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%B9%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D9%85%D9%86%D8%B9-%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B1-%D9%85%D9%88%D9%83%D8%A8-%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D9%8A-%D8%A8%D8%B4%D8%A8%D9%88%D8%A9
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https://www.thenational.ae/uae/1.245831
https://www.kuna.net.kw/ArticleDetails.aspx?id=2375682&language=ar
http://www.alittihad.ae/details.php?id=17578&y=2014&utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter
https://www.youtube.com/watch?v=ZRBoUqpOxS0
https://www.youtube.com/watch?v=PGP1YmTR3HQ
https://www.youtube.com/watch?v=9jGyQuFQq68
https://alqabas.com/20565/
https://thearabweekly.com/uae-troops-us-special-operations-forces-step-fight-against-al-qaeda-yemen
https://thearabweekly.com/uae-troops-us-special-operations-forces-step-fight-against-al-qaeda-yemen
http://wam.ae/en/details/1395278562088
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البحر األحمر للمساعدة على فرض حظر بحري، وأشرفت على استراتیجیة التحالف لإلعداد لھجوم 
مھاجرین والجئین قاربا ینقل ، بعد أن قصفت مروحیة 2017في مارس/آذار  145على میناء الحدیدة.

صابت العشرات، قال أحد عناصر القوات المسلحة أیین قبالة سواحل الحدیدة، فقتلت وصومال
اإلماراتیة إن القوات اإلماراتیة كانت تعمل في المنطقة، لكنھ نفى أن تكون اإلمارات ھي التي نفذت 

، قادت اإلمارات عملیات التحالف السترجاع مناطق على الساحل 2018و 2017في  146الھجوم.
 147بما في ذلك الحدیدة.الغربي، 

تقود اإلمارات جھود التحالف في جنوب وشرق الیمن، وقادت جھود مكافحة اإلرھاب ضدّ تنظیم 
" و"الدولة اإلسالمیة في الیمن"، الفرع المحلي لتنظیم "الدولة اإلسالمیة" جزیرة العرب"القاعدة في 

حمالت أمنیة. وثقت تنفیذ لى (المعروف أیضا بـ داعش)، بما في ذلك مساعدة القوات الیمنیة ع
ھیومن رایتس ووتش العدید من االنتھاكات التي ارتكبتھا القوات المسنودة من اإلمارات، مثل 

كما خلُص تقریر لفریق خبراء تابع لألمم المتحدة  148التعذیب، االحتجاز التعسفي، واالختفاء القسري.
الیمنیة في رسالة وجھتھا إلى ھیومن أقّرت الحكومة  149إلى أن "قوات النخبة" خاضعة لإلمارات.

كما تُدیر اإلمارات  150بأن قوات النخبة لم تكن تحت سیطرتھا. 2018رایتس ووتش في أبریل/نیسان 
 151عددا من منشآت االحتجاز جنوب الیمن، بعضھا وثقت فیھا ھیومن رایتس ووتش انتھاكات.

تحقیقات ذات مصداقیة في الھجمات غیر  إذا لم یتوقف التحالف عن ھجماتھ غیر القانونیة، ولم یُجرِ 
ضحایا المدنیین، على مجلس األمن فرض یعوض الالمتورطین ولم  القانونیة المزعومة، ولم یقاِض 

 .وتجمید أصولھ الشیخ محمد بن زایدعلى حظر سفر 

 

                                                 
، 2016مارس/آذار  25الخلیجي في الیمن (الجزء الثالث): الحصار البحري والجوي"، معھد واشنطن لسیاسة الشرق األدنى،  "عملیات التحالف 145

https://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/view/gulf-coalition-operations-in-yemen-part-3-maritime-and-
aerial-blockade  ؛ 2018یولیو/تموز  6(تم االطالع في(“Explosive boat attack foiled targeting UAE ship,” Al-Arabiya, August 

16, 2017, https://english.alarabiya.net/en/News/gulf/2017/08/16/Explosive-boat-attack-foiled-targeting-UAE-ship.html 
 Karen DeYoung and Missy Ryan, “Trump Administration Weighs Deeper )؛2017سبتمبر/أیلول  8(تم االطالع في 

Involvement in Yemen War,” Washington Post, March 26, 2017, https://www.washingtonpost.com/world/national-
security/trump-administration-weighs-deeper-involvement-in-yemen-war/2017/03/26/b81eecd8-0e49-11e7-9d5a-

a83e627dc120_story.html?utm_term=.7c56bd3ee163  2017مارس/آذار  27(تم االطالع في .( 
146Statement of Armed Forces official source on refugee boat incident,” Emirates News Agency, March 20, 2017,  

http://wam.ae/en/details/1395302603973  2017مارس/آذار  23(تم االطالع في .( 
ar/yemen/http://www.agsiw.org-، 2018یونیو/حزیران  19بیتر سالیسبري، "الیمن: ما بعد الحدیدة"، معھد دول الخلیج العربیة في واشنطن،  147

after-hodeidah/  ؛ ألكسندر میلو ومایكل نایتس، "حملة الحدیدة (الجزء الثاني): ھل باستطاعة الیمن استعادة 2018یولیو/تموز  1(تم االطالع في(
، 2018مایو/أیار  15الموانئ الرئیسیة من المتمردین الحوثیین؟"، معھد واشنطن لسیاسة الشرق األدنى، 

https://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/view/the-hodeida-campaign-part-2-can-yemen-recapture-
hodeida-from-the-houthi-reb  2018یولیو/تموز  1(تم االطالع في .( 

، 2017یونیو/حزیران  22"الیمن: اإلمارات تدعم قوات محلیة ترتكب انتھاكات"، بیان صحفي لـ ھیومن رایتس ووتش،  148
https://www.hrw.org/ar/news/2017/06/22/305358 . 

149UN Security Council Committee Established Pursuant to Resolution 2140, “Final report of the Panel of Experts on  
Yemen,” S/2018/68, January 26, 2018, http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/2018/68, p.34-36.   

، 2018أبریل/نیسان  17یب واغتصاب مھاجرین أفارقة رھن االحتجاز"، بیان صحفي لـ ھیومن رایتس ووتش، "الیمن: تعذ 150
https://www.hrw.org/ar/news/2018/04/17/317017 . 

 UN Security Council Committee"الیمن: اإلمارات تدعم قوات محلیة ترتكب انتھاكات"، بیان صحفي لـ ھیومن رایتس ووتش؛  151
Established Pursuant to Resolution 2140, “Final report of the Panel of Experts on Yemen,” S/2018/68, p.34-36.   

یولیو/تموز  12الیمن: هللا وحده أعلم إذا كان على قید الحیاة: االختفاء القسري واالنتھاكات المرتبطة باالحتجاز في جنوب الیمن"، منظمة العفو الدولیة، "
2018 ،https://www.amnesty.org/download/Documents/MDE3186822018ARABIC.PDF . 

https://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/view/gulf-coalition-operations-in-yemen-part-3-maritime-and-aerial-blockade
https://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/view/gulf-coalition-operations-in-yemen-part-3-maritime-and-aerial-blockade
https://english.alarabiya.net/en/News/gulf/2017/08/16/Explosive-boat-attack-foiled-targeting-UAE-ship.html
https://www.washingtonpost.com/world/national-security/trump-administration-weighs-deeper-involvement-in-yemen-war/2017/03/26/b81eecd8-0e49-11e7-9d5a-a83e627dc120_story.html?utm_term=.7c56bd3ee163
https://www.washingtonpost.com/world/national-security/trump-administration-weighs-deeper-involvement-in-yemen-war/2017/03/26/b81eecd8-0e49-11e7-9d5a-a83e627dc120_story.html?utm_term=.7c56bd3ee163
https://www.washingtonpost.com/world/national-security/trump-administration-weighs-deeper-involvement-in-yemen-war/2017/03/26/b81eecd8-0e49-11e7-9d5a-a83e627dc120_story.html?utm_term=.7c56bd3ee163
http://wam.ae/en/details/1395302603973
http://www.agsiw.org/ar/yemen-after-hodeidah/
http://www.agsiw.org/ar/yemen-after-hodeidah/
http://www.agsiw.org/ar/yemen-after-hodeidah/
http://www.agsiw.org/ar/yemen-after-hodeidah/
https://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/view/the-hodeida-campaign-part-2-can-yemen-recapture-hodeida-from-the-houthi-reb
https://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/view/the-hodeida-campaign-part-2-can-yemen-recapture-hodeida-from-the-houthi-reb
https://www.hrw.org/ar/news/2017/06/22/305358
https://www.hrw.org/ar/news/2018/04/17/317017
https://www.amnesty.org/download/Documents/MDE3186822018ARABIC.PDF
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 اليمن
یمن. یعمل التحالف في الیمن بموافقة الحكومة. إضافة إلى الریاض، للتحالف مراكز عملیات في ال

قوات التحالف لتحدید أھداف الضربات الجویة، إلى تقدّم القوات المسلحة الیمنیة معلومات استخباریة 
 ، قال تلیرسون للكونغرس:2017في  152إضافة إلى مشاركتھا في العملیات العسكریة بشكل عام.

القوات  أمر بھاالضربات التي ت علىأعلمنا التحالف أنھ وضع أیضا بروتوكوالت أشدّ صرامة 
طلبات الحكومة الیمنیة  أّما اآلن، فتخضعالحكومیة الیمنیة، والتي تسببت في مشاكل في الماضي. 

قائد القوات المشتركة  توالھالشن ضربات جویة إلى عملیة التحقق المذكورة سابقا والتي ی
 153للتحالف.

 

، عمل علي محسن األحمر 2016الرئیس ھادي ھو قائد القوات الیمنیة المسلحة، ومنذ فبرایر/شباط 
مة الیمنیة الفریق اللواء محمد المقدیشي، نائبا للرئیس ونائبا للقائد. شغل منصب رئیس األركان العا

                                                 
152Statement issued by the Kingdom of Saudi Arabia, the United Arab Emirates, the Kingdom of Bahrain, the State of  

Qatar and the State of Kuwait, S/2015/217, March 27, 2015, http://undocs.org/S/2015/217, p.3-5.  
لشؤون وزیر الخارجیة ریكس تلیرسون، ردود كتابیة على األسئلة الخاصة بالسجل المقدم إلى وزیر الخارجیة تیلیرسون من قبل النائب لیو، لجنة ا 153

 الخارجیة بمجلس النواب.

 
. 2017أغسطس/آب  25مكتظ في صنعاء، یوم مبان سكنیة في فج عطان، وھو حي سكني  3قصف طیران التحالف بقیادة السعودیة 

2017 © من المباني كلیا وتضرر الثالث بشكل بالغ. 2تدمر  محمد المخالفي   
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إلى أن أزیح من منصبھ في  2015رئیس الجھاز العسكري الیمني بأكملھ، من مایو/أیار أي 
لقوات التحالف  ، لما ُعیّن مستشارا لقائد القوات المسلحة الیمنیة وممثال2017سبتمبر/أیلول 

لكن ھذا األخیر  2017،155ُعیّن طاھر العقیلي رئیسا لألركان العامة مكان المقدیشي في  154المشتركة.
استمر في لعب دور قیادي في العملیات العسكریة للتحالف. بحسب تقاریر إعالمیة، التقى المقدیشي 

قادة التحالف في مأرب بصفتھ مستشارا خاصا لقائد القوات المسلحة ووزیر الدفاع  2018في مطلع 
 156بالنیابة.

 

 دول التحالف األخ�ى

تؤكد المعلومات المتاحة أن دوال أخرى شاركت في الحملة العسكریة بدرجات متفاوتة. في 
طائرة للمشاركة في  15، ذكرت وكالة أنباء اإلمارات أن الكویت خصصت 2015مارس/آذار 

تقاریر إعالمیة قدّمت  157.طائرات 10وقطر  طائرة 15عملیات التحالف، بینما خصصت البحرین 
تتعلق بالسیاسات بعض المعطیات بشأن حوادث بعینھا كان ألعضاء التحالف دور فیھا أثناء  أخرىو

أثناء (F-16) " 16، تحطمت مقاتلة مغربیة من طراز "إف 2015الحملة الجویة: ففي مایو/أیار 
 2016ر/كانون الثاني ینای 22أعلم المغرب األمم المتحدة أنھ توقف منذ  158في الیمن. تنفیذھا مھمة

، تحطمت طائرة 2015في دیسمبر/كانون األول  159عن تشغیل معدّاتھ الجویة لدعم الحكومة الیمنیة.
 یقودھا طیار أردني أثناء تنفیذ عملیات 16وطائرة من طراز إف (F-1) " 1إف "بحرینیة من طراز 

في یولیو/تموز  161، نفذت مصر غارات جویة على السواحل الغربیة للیمن.2015في  160.للتحالف
 22، قالت مصر لفریق خبراء األمم المتحدة إنھا كانت تساھم في القوات البحریة، ثم في 2016

كما قال  162أكد الرئیس عبدالفتاح السیسي أن مصر لھا معدات جویة في السعودیة.، أغسطس/آب

                                                 
https://www.eremnews.com/news/arab-، 2017سبتمبر/أیلول  4من رئاسة أركان الجیش الیمني"، إرم نیوز،  "ھادي یطیح بالمقدشي 154

world/yemen/977319  2018یولیو/تموز  1(تم االطالع في.( 
 السابق. 155
(تم االطالع  yemen.com/news116643.html-https://voice، 2018أبریل/نیسان  1ریش في مأرب"، یمن فویس،  "المقدشي یتفقد معسكر أم 156
، 2018مارس/آذار  15یلتقي قیادة قوات التحالف العربي بمأرب"، المصدر أونالین،  )؛ "الفریق المقدشي2018یولیو/تموز  1في 

http://almasdaronline.com/article/97679 بري، الذي (مع ذكر قادة القوات المسلحة اإلمارتیة والسعودیة المعنیین في مأرب مثل محمد راشد المسا
 ).2018یولیو/تموز  1عوض صالح سعید العلیلي، عن اإلمارات، وعلي سایر العنزي، عن السعودیة) (تم االطالع في 

157 .Emirates News Agency” UAE fighter jets strike Houthis, return safely to bases,“  
158led coalition in Yemen crashes,” -from Saudi16 jet -Mohammed Ghobari & Mohammed Mukhashaf, “Moroccan F 

Reuters, May 11, 2015, https://uk.reuters.com/article/uk-yemen-security-clashes-idUKKBN0NW0IX20150511  تم)
 یونیو/حزیران). 18االطالع في 

159 UN Security Council Committee Established Pursuant to Resolution 2140, “Final report of the Panel of Experts on 
Yemen,” S/2018/193, p.29 

160Reuters, December  Noah Browning, “Bahraini jet taking part in Yemen war crashes in Saudi Arabia: coalition,” 
30, 2015, https://www.reuters.com/article/us-yemen-security-bahrain/bahraini-jet-taking-part-in-yemen-war-crashes-in-

saudi-arabia-coalition-idUSKBN0UD0LK20151230  ؛ 2018یونیو/حزیران  20(تم االطالع في(“Air force pilot returns home 
after crash in Saudi Arabia,” Jordan Times, February 25, 2017, http://jordantimes.com/news/local/air-force-pilot-

returns-home-after-crash-saudi-arabia  2018یونیو/حزیران  20(تم االطالع في .( 
 25لیمن (الجزء األول): الحرب البریة"، معھد واشنطن لسیاسة الشرق األدنى، ألكسندر میلو ومایكل نایتس، "عملیات التحالف الخلیجي في ا 161

-https://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/view/gulf-coalition-operations-in-yemen-part-1، 2016مارس/آذار 
the-ground-war  2018یونیو/حزیران  20(تم االطالع في.( 

162UN Security Council Committee Established Pursuant to Resolution 2140, “Final report of the Panel of Experts on  
Yemen,” S/2018/193, p.29. 

https://www.eremnews.com/news/arab-world/yemen/977319
https://www.eremnews.com/news/arab-world/yemen/977319
https://voice-yemen.com/news116643.html
http://almasdaronline.com/article/97679
https://uk.reuters.com/article/uk-yemen-security-clashes-idUKKBN0NW0IX20150511
https://www.reuters.com/article/us-yemen-security-bahrain/bahraini-jet-taking-part-in-yemen-war-crashes-in-saudi-arabia-coalition-idUSKBN0UD0LK20151230
https://www.reuters.com/article/us-yemen-security-bahrain/bahraini-jet-taking-part-in-yemen-war-crashes-in-saudi-arabia-coalition-idUSKBN0UD0LK20151230
http://jordantimes.com/news/local/air-force-pilot-returns-home-after-crash-saudi-arabia
http://jordantimes.com/news/local/air-force-pilot-returns-home-after-crash-saudi-arabia
https://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/view/gulf-coalition-operations-in-yemen-part-1-the-ground-war
https://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/view/gulf-coalition-operations-in-yemen-part-1-the-ground-war
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إن عناصر من أغلب دول التحالف كانوا  2017المتحدة في تقریر صدر في فریق خبراء األمم 
في رسالة موجھة إلى ھیومن رایتس ووتش، قالت قطر  163موجودین في المقر المشترك بالریاض.

 : 2018في یونیو/حزیران 

 

خصوص األسئلة في رسالتیكم، أود أن أشدد على أن اشتراك دولة قطر في تحالف 
یمن انتھى، وأن القوات القطریة انسحبت في أوائل دعم الشرعیة في ال

. خالل اشتراك قطر في التحالف، اقتصر اشتراكھا على 2017یونیو/حزیران 
حمایة الحدود السعودیة من ھجمات قوات الحوثیین وصالح، دون وجود أي قوات 

أو ھجمات أو عملیات عسكریة في أراضي الیمن. كما نالحظ أن المھام المسندة إلى 
لقوات المسلحة القطریة خالل اشتراكھا في التحالف كانت مشاركة القوات في قطاع ا

نجران بالمسؤولیة عن النقاط الحدودیة األمامیة داخل األراضي السعودیة وإدارة 
 164العملیات في منطقة سقام.

 

 لم تتمكن ھیومن رایتس ووتش من التحقق من ھذه المزاعم بشكل مستقل.

 

 التواطؤ في االنتهاكاتدول تواجه خطر 

االلتزام باالحترام وضمان االحترام الذي تنص علیھ المادة المشتركة األولى على دول ال یقتصر 
في "التمویل أو التجھیز  فعلیا شمل الدول المشاركةینما إالتحالف التي تشارك في الضربات الجویة، و

خالصات عن العملیات المشتركة مع ھذه  تقدّموتنفذ وكل دولة "تخطط   وأأو التسلیح أو التدریب" 
 165القوات".

 
طرفا في النزاع الیمني منذ أشھر القتال األولى عبر تقدیم مساعدة تشغیلیة الوالیات المتحدة أصبحت 

بموجب المادة المشتركة األولى  لدیھا التزامات وبناء على ذلك، مباشرة لعملیات التحالف الجویة،
، استخباراتلوالیات المتحدة مساعدات كبیرة إلى السعودیة، بما في ذلك "تجاه النزاع الیمني. قدمت ا

، أرسلت الوالیات المتحدة 2017في  166صھاریج وقود محملة جوا، وآالف الذخائر المتطورة".

                                                 
163UN Security Council Committee Established Pursuant to Resolution 2140, “Final report of the Panel of Experts on  

Yemen,” S/2018/193, p.30. 
 نّص الرسالة في ملحق ھذا التقریر. 164
 ,https://ihlICRC, 2016 Commentary on the First Geneva Convention-انظر:  165

databases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/Comment.xsp?action=openDocument&documentId=72239588AFA66200C1257F7
D00367DBD  

166Mark Mazzetti and Eric Schmitt, “Quiet Support to Saudis Entangles US in Yemen,” New York Times, March 13,  
2016, https://www.nytimes.com/2016/03/14/world/middleeast/yemen-saudi-us.html  ؛2018یونیو/حزیران  20(تم االطالع في( 

 Letter from Acting US Defense Department General Counsel William Castle to Senate Majority Leader Mitchell 
McConnel, February 27, 2018, available at https://assets.documentcloud.org/documents/4390794/Acting-GC-Letter-to-

Majority-Leader-Re-Sanders.pdf. 

https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/Comment.xsp?action=openDocument&documentId=72239588AFA66200C1257F7D00367DBD
https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/Comment.xsp?action=openDocument&documentId=72239588AFA66200C1257F7D00367DBD
https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/Comment.xsp?action=openDocument&documentId=72239588AFA66200C1257F7D00367DBD
https://www.nytimes.com/2016/03/14/world/middleeast/yemen-saudi-us.html


 

 2018 أغسطس/آب ووتش| رايتس هيومن   57 

قوة مختّصة للمساعدة في تحدید وتدمیر مخابئ الصواریخ البالیستیة ومواقع اإلطالق  12حوالي 
 167تایمز.الحوثیة، بحسب نیویورك 

 
بما فیھ  –حذّر أساتذة قانون دولیون ومشرعون أمریكیون من أن استمرار الدعم األمریكي للسعودیة 

في انتھاكات التحالف لقوانین الحرب، وقد یعّرض  ةقد یجعل الوالیات المتحدة شریك –بیع األسلحة 
"محكمة جرائم الحرب قضت  168المسؤولین األمریكیین إلى المسؤولیة القانونیة على جرائم الحرب.

، بأن مساعدة أي 2013بسیرالیون"، في قرار أیّده المدعي العام للجان العسكریة األمریكیة في 
 ر"كبی وقعشخص على ارتكاب جرائم حرب أو التحریض علیھا تعني تقدیمھ لمساعدة عملیة لھا "

ستؤدي إلى الجریمة. جریمة ما، مع علمھ أو وعیھ بوجود "احتمال كبیر" بأن مساعدتھ  حدوثعلى 
إدانة المسؤولین األمریكیین بالمساعدة والتحریض على ارتكاب جرائم حرب "علمھم" بـ تقتضي 

"االحتمال الكبیر" بأن مساعداتھم تُستخدم في ھجمات غیر قانونیة، وأن القوات التي ساعدوھا 
 169.متعمدةارتكبت جرائم حرب 

 
األسلحة الموجودة في ترساناتھا قبل بدء عملیاتھا العسكریة بینما حصلت السعودیة على الكثیر من 

 ،استمرار العملیات ، مع، كان على المسؤولین األمریكیین أن یدركوا2015في الیمن في مارس/آذار
. بلّغت األمم المتحدة ومنظمات حقوق ارتفع عدد الضربات الجویة التي انتھكت قوانین الحرب أنّ 

ناقش المسؤولون  170باشرة بعد انطالق العملیات العسكریة للتحالف.م عن عدّة ضربات، اإلنسان
األمریكیون داخلیا ما إذا كان دعم التحالف سیتسبب في تحمیل مسؤولیة جنائیة لموظفین أمریكیین، 

الرئیس أوباما "بإمكانیة تعّرض  عھدوأقّر كبیر مسؤولي حقوق اإلنسان بوزارة الخارجیة في 
انتھاكات  ىخطر قانوني إذا استمرت مبیعات األسلحة رغم وجود أدلة علالمسؤولین األمریكیین ل

                                                 
167, “Army Special Forces Secretly Help Saudis Combat Eric Schmitt and Neff-Thomas Gibbons ,Helene Cooper 

Threat From Yemen Rebels,” New York Times, May 3, 2018, https://www.nytimes.com/2018/05/03/us/politics/green-
berets-saudi-yemen-border-houthi.html  2018یونیو/حزیران  20(تم االطالع في.( 

168Ryan Goodman, “US Arms to Saudis Spell Legal Trouble for State Department Officials,” Just Security, March 15,  
2017, https://www.justsecurity.org/38836/arms-sale-saudis-spell-legal-trouble-state-depart-officials/ 

 ,Stephen Rapp, “Time for a Reckoning in Yemen,” Just Security, July 5, 2018)؛ 2018یونیو/حزیران  22(تم االطالع في  
https://www.justsecurity.org/58910/time-reckoning-yemen/  ؛ كریستین بیكرلي، "مسؤولون 2018یولیو/تموز  5(تم االطالع في(

، 2015مایو/أیار  4في الیمن"، جاست سكیورتي،  أمریكیون قد یُتھمون بالمشاركة في ارتكاب جرائم حرب
https://www.hrw.org/ar/news/2017/05/04/303324  2017مایو/أیار  4(تم االطالع في .( 

169A, Appeals Chamber Judgment, Sept. 26, 2013, available at: -01-03-Prosecutor v. Taylor, Case No. SCSL 
http://www.rscsl.org/Docu ments/Decisions/Taylor/Appeal/1389/SCSL-03-01-A-1389.pdf; Government Motion to 

Make Minor Conforming Charges to the Charge Sheet (AE120B) at 2, United States v. Khalid Shaikh Mohammad et 
al. (Military Commisions Trial Judiciary, October 18, 2013), available at 

http://www.mc.mil/Portals/0/pdfs/KSM2/KSM%20II%20(AE120B(Gov%2 0Sup)).pdf  ناقشت محكمة االستئناف التابعة)
تاریخیة في  للمحكمة الخاصة بسیرالیون بكثیر من التفصیل مسؤولیة المساعدة والتحریض، وھي شكل من أشكال المسؤولیة غیر المباشرة، عبر تقییم حاالت

رفي الدولي. ولذلك فإن قرار تایلور ھو "قرار قانوني جدید" یعكس نظرة القانون العرفي الدولي لمسؤولیة المساعدة القانون الدولي اإلنساني والقانون الع
 Brian Finucane, “Partners and Legal Pitfalls,” 92 International Law Studies 407 (2016), availableوالتحریض"). انظر أیضا 

at https://ssrn.com/abstract=2851939.    
 28سقوط ضحایا مدنیین بسبب الضربات الجویة التي تقودھا السعودیة"، بیان صحفي لـ ھیومن رایتس ووتش،  –انظر على سبیل المثال، "الیمن  170

"الیمن: غارة جویة على مخیم تثیر بواعث قلق جسیمة'، بیان صحفي  ؛https://www.hrw.org/ar/news/2015/03/28/267643، 2015مارس/آذار 
 Letter from Human Rights ؛https://www.hrw.org/ar/news/2015/04/02/267715، 2015أبریل/نیسان  1لـ ھیومن رایتس ووتش، 

Watch to US Secretary of Defense Ashton Carter, April 13, 2015, https://www.hrw.org/news/2015/04/13/letter-us-
secretary-defense-ashton-carter-armed-conflict-yemen.   

http://www.nytimes.com/by/eric-schmitt
http://www.nytimes.com/by/helene-cooper
https://www.nytimes.com/2018/05/03/us/politics/green-berets-saudi-yemen-border-houthi.html
https://www.nytimes.com/2018/05/03/us/politics/green-berets-saudi-yemen-border-houthi.html
https://www.justsecurity.org/38836/arms-sale-saudis-spell-legal-trouble-state-depart-officials/
https://www.justsecurity.org/58910/time-reckoning-yemen/
https://www.hrw.org/ar/news/2017/05/04/303324
http://www.rscsl.org/Docu%20ments/Decisions/Taylor/Appeal/1389/SCSL-03-01-A-1389.pdf
https://ssrn.com/abstract=2851939
https://www.hrw.org/ar/news/2015/03/28/267643%D8%9B
https://www.hrw.org/ar/news/2015/03/28/267643%D8%9B
https://www.hrw.org/ar/news/2015/03/28/267643%D8%9B
https://www.hrw.org/ar/news/2015/04/02/267715%D8%9B
https://www.hrw.org/ar/news/2015/04/02/267715%D8%9B
https://www.hrw.org/ar/news/2015/04/02/267715%D8%9B
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، علّقت إدارة الرئیس أوباما صفقة بیع ذخائر 2016في دیسمبر/كانون األول  171لقوانین الحرب".
 172كیفیة تنفیذ التحالف لحملتھ الجویة.جزئیا بسبب  موجھة بدقة إلى السعودیة،

 
بدا غیر قانوني  ھجوما 88من أصل  24أسلحة أمریكیة استُخدمت في  حدّدت ھیومن رایتس ووتش

في ھذا التقریر، وقد  6اقشنا ن، 24الھجمات الـ  من أصل. 2015وثقتھ في الیمن منذ مارس/آذار 
أسلحة ُصنعت في أكتوبر/تشرین األول  ت في إحدى الھجماتخدماستُ . إلى جرائم حرب بعضھا یرقى

مع استمرار النزاع المسلح في الیمن وتزاید  173لتحالف.اانتھاكات ضاح من ات ، أي بعد أشھر2015
                                                 

171, “Exclusive: As Saudis bombed Yemen, US worried about legal blowback,” Warren Strobel and Jonathan Landay 
Reuters, October 10, 2016, https://www.reuters.com/article/us-usa-saudi-yemen-idUSKCN12A0BQ 20في  (تم االطالع 

 Ryan Goodman and Samuel Oakford, “Did US Provide Helicopter Used in Attack of Somali)؛ 2018یونیو/حزیران 
Refugees in Yemen,” Just Security, March 24, 2017, https://www.justsecurity.org/39210/united-states-implicated-

helicopter-somali-refugees-yemen/  2018یونیو/حزیران  20(تم االطالع في .( 
، 2016ن األول دیسمبر/كانو 15ھیومن رایتس ووتش،  –كریستین بیكرلي، "الوالیات المتحدة توبخ السعودیة بوقف صفقة أسلحة"، رأي  172

https://www.hrw.org/ar/news/2016/12/16/297831 . 
على مراسم العزاء في القاعة الكبرى بصنعاء (حددت ھیومن رایتس ووتش قنبلة من نوع  2016أكتوبر/تشرین األول  8تشمل ھذه الھجمات: ھجوم  173

على قریة بیت  2016سبتمبر/أیلول  10رطل موجھة باللیزر وملقاة جوا)؛ ھجوم  500بوزن  II "(GBU-12 Paveway II)بایفواي  12-بي یو"جي 
رطل موجھة باللیزر، وجزءا من  500بوزن  IIبایفواي  12-سعدان بأرحب (حددت فیھ ھیومن رایتس ووتش قنبلتین أمریكیّتي الصنع من نوع جي بي یو

بحسب عالمات على بقایا القطعة، أي بعد أشھر من  2015وجیھ (جناح) صنّعتھ شركة "رایثیون" بالوالیات المتحدة في أكتوبر/تشرین األول جھاز ت
(حددت ھیومن رایتس  2016فبرایر/شباط  3و 2015یولیو/تموز  12في  –االنتھاكات الواضحة للتحالف؛ واحد من ھجومین على مصنع اإلسمنت بعمران 

 
د في موقع حفر بئر میاه في أرحب بمحافظة صنعاء. البئر التي كانت قید اإلنشاء كان الغرض منھا المخلفات المحترقة لشاحنة نقل وقو

© بالمیاه. لم تجد ھیومن رایتس ووتش أدلة على عملیات أو مواد عسكریة في الموقع.  –وھي قریة قریبة  –إمداد بیت سعدان 
ایتس ووتشكرستین بیكرلي/ھیومن ر  

 

https://www.reuters.com/article/us-usa-saudi-yemen-idUSKCN12A0BQ
https://www.justsecurity.org/39210/united-states-implicated-helicopter-somali-refugees-yemen/
https://www.justsecurity.org/39210/united-states-implicated-helicopter-somali-refugees-yemen/
https://www.hrw.org/ar/news/2016/12/16/297831
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المسؤولین األمریكیین للمسؤولیة  مواجھةاألدلة على حصول جرائم حرب، ستزید أیضا مخاطر 
 174القانونیة.

 
 وكندا، ،في بیع أسلحة للسعودیة، مثل المملكة المتحدة، فرنساالدول األخرى التي استمرت تواجھ 
ھجمات التحالف غیر القانونیة. في فرنسا على سبیل المثال،  معلتواطؤ با مستقبال اتھامھا خطر

مبیعات األسلحة الفرنسیة غیر  خطر أن تكون" أنّ  2018وجدت دراسة أجرتھا منظمات حقوقیة 

                                                 
رطل) مجھزة بنظام توجیھ عبر األقمار الصناعیة لذخائر الھجمات  500(قنبلة ألغراض عامة بوزن  (MK-82)" 82-ش ذخیرة من نوع "إم كيووت

على سوق مستباء بحجة (حددت فیھ ھیومن رایتس ووتش  2016مارس/آذار  15المشتركة المباشرة، كان العمال قد جمعوه من إحدى الغارتین)؛ ھجوم 
رطل أمریكیة  2,000بوزن  (MK-84)" 84-موجھة باألقمار الصناعیة، تتكون من قنبلة من نوع "أم كي (GBU-31)" 31-ن نوع "جي بي یوقنبلة م

اء (حددت الصنع مصحوبة بنظام توجیھ عبر األقمار الصناعیة لذخائر الھجمات المشتركة المباشرة، أمریكي الصنع أیضا)؛ وھجوم مصنع كوكا كوال بصنع
رطل، ضمن سلسلة بایفواي للقنابل  1,000بوزن  (MK-83)" 83-ھیومن رایتس ووتش قنبلة واحدة أمریكیة الصنع على األقل من نوع "إم كيفیھ 

 الموجھة باللیزر). 
 كریستین بیكرلي، "مسؤولون أمریكیون قد یُتھمون بالمشاركة في ارتكاب جرائم حرب في الیمن"، جاست سكیورتي.  174

 
 

المركبة على قنبلة ملقاة جوا أمریكیة الصنع، الموجة باألقمار الصناعیة،  (JDAM) بقایا مجموعة مقذوفات الھجوم المباشر المشترك
. قتلت الغارة 2018أبریل/نیسان  22قبل االستخدام، تم تحدیدھا في موقع حفل زفاف قصفتھ طائرات التحالف في محافظة حجة في 

عبده شوعي 2018© طفال.  26آخرین على األقل، بینھم  54أطفال، وجرح  8شخصا، بینھم  22  
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الموقف الموحد ´و´ معاھدة تجارة األسلحة´الدولیة، بموجب أحكام  ھااتإلى التزام كبیر، نظرا قانونیة
 175´".لالتحاد األوروبي

 

 تهّرب األفراد من التدقيق

بموجب قوانین الحرب، على الدول التحقیق في جرائم الحرب المزعومة التي یرتكبھا عناصر من 
جود مشتبھ بھ بعینھ لبدء قواتھا المسلحة وأي أشخاص آخرین تحت والیتھا. لیس من الضروري و

 176التحقیقات، وإنما فقط وجود معلومات موثوقة وذات مصداقیة على إمكانیة حدوث انتھاكات.
 

 –أي بشكل متعمد أو بتھور  –األفراد الذین ارتكبوا انتھاكات خطیرة لقوانین الحرب بقصد إجرامي 
كما یُمكن تحمیل المسؤولیة القانونیة لألفراد لمحاولة ارتكاب أو  177ن عن جرائم حرب.ومسؤول

تسھیل أو مساعدة أو التحریض على جریمة حرب. كما یمكن أن تشمل المسؤولیة األفراد الذین 
 178.علیھاأو یحرضون  الرتكاب جریمة حرب یخططون

 
قد یُحاكم أیضا القادة والزعماء المدنیون بتھمة جرائم حرب في إطار مسؤولیة القیادة عندما یكونون 

دون اتخاذ اإلجراءات الالزمة  من بارتكاب جرائم حرب یعلمواعلى علم أو كان یتعین علیھم أن 
 179لمنعھا أو لمعاقبة المسؤولین عنھا.

 
تقع مسؤولیة الحرص " ،في بعض الحاالت ھ،لیمن إن، كتب فریق األمم المتحدة المعني با2017في 

ویقّررون  الجویة للضرباتالقادة الذین یخططون على االلتزام بالقانون اإلنساني الدولي على عاتق 
 180وعة من المصادر".م، والذین بحوزتھم المعلومات الالزمة من مجحدوثھا

 
ت مصداقیة لما إذا كان التحالف قد انتھك تقییمات ذا تحقیقات الفریق المشتركإلى حد بعید، لم تقدم 

، ناھیك عن التحقیق بشكل شامل ومحاید في إمكانیة توّرط محددةقوانین الحرب في غارات جویة 
أفراد في جرائم حرب. لكن وجوه القصور في عمل الفریق المشترك ال تعني أنھ یُمكن تجاھل 

                                                 
175“French arms sales: ‘indicators of presence’ in Yemen and the necessary reform of control mechanisms,” FIDH,  

May 31, 2018, https://www.fidh.org/en/region/north-africa-middle-east/yemen/fidh-org/en  مایو/أیار  31(تم االطالع في
 Joseph Breham and Laurence Greig, “French Transfer of Weapons During the Yemen Conflict, From April)؛ 2018

2015 Until Now (in French),” Ancile Avocats, March 16, 2018, 
https://amnestyfr.cdn.prismic.io/amnestyfr%2Fb2bf59b9-cd8e-471f-a689-

e8e84f151b17_etude+juridique_cabinet+ancile_transfert+d%27armes+de+la+france+dans+le+cadre+du+conflit+au+y
%C3%A9men.pdf.  

176National Security  Michael Schmitt, “Investigating Violations of International Law in Armed Conflict,” Harvard 
Journal, vol. 2 (2011), p. 39. 

. ("العنصر العقلي: تشیر السوابق القضائیة الدولیة إلى أن جرائم 156انظر: اللجنة الدولیة للصلیب األحمر، القانون الدولي اإلنساني العرفي، القاعدة  177
طیش. ویختلف العنصر العقلي الدقیق وفقا للجریمة المقصودة'). انظر على  الحرب ھي انتھاكات ترتكب عمدا، أي إما عن سابق تصّور وتصمیم أو عن

، حكم (دائرة IT-96-21-Tسبیل المثال، المدعي العام ضدّ دیاللیتش ومن معھ (قضیة دیاللیتش)، المحكمة الدولیة الجنائیة لیوغسالفیا سابقا، القضیة رقم 
 .1998ي نوفمبر/تشرین الثان 16المحاكمة الثانیة) مؤرخ في 

 .151انظر القانون اإلنساني العرفي، القاعدة  178
 .563-558انظر السابق، ص  179
 ,Final report of the Panel of “UN Security Council Committee Established Pursuant to Resolution 2140انظر أیضا 180

Experts on Yemen, S/2018/68,” Annex 58.  . 

https://www.fidh.org/en/region/north-africa-middle-east/yemen/fidh-org/en
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جراء إالمتورطین إلى العدالة. كان یتعین  ھمقدیمالمسؤولیة القانونیة والتحقیق في جرائم الحرب وت
وجود انتھاكات، بفیھا الفریق المشترك  شكّ  تحقیقات جنائیة جادة لیس فقط في الحاالت القلیلة التي

وإنما أیضا في الغارات الكثیرة األخرى التي تبدو غیر قانونیة والتي بلّغت عنھا األمم المتحدة 
فشال عتبر التحقیقات التي أجراھا الفریق المشترك األساس، تُ والمنظمات غیر الحكومیة. على ھذا 

 .تاما
 

في بلدان ثالثة  یُتوقّع ضلوعھم في جرائم حرب ألسباب موثوقةیُمكن أیضا محاكمة األشخاص الذین 
العالمیة. یسمح ھذا المبدأ للمدعین العامین بمالحقة األشخاص الذین  القضائیة بموجب مبدأ الوالیة

جرائم دولیة خطیرة حتى وإن ارتُكبت في مكان آخر، وحتى عندما ال یكون  ارتكبوایُعتقد أنھم 
 المتھمون والضحایا من مواطني ذلك البلد.

 
تحقیقات، بما یتماشى مع  على السلطات القضائیة في الدول الثالثة النظر في إمكانیة اجراء ھكذا

 قوانینھا الوطنیة. على الیمن االنضمام فورا إلى المحكمة الجنائیة الدولیة.
 

، نظام 2216و 2140 ینإضافة إلى التحقیقات الجنائیة، أنشأ مجلس األمن الدولي، في القرار
سان أو ن تورط في "التخطیط ألعمال تنتھك القانون الدولي لحقوق اإلنجزاءات یستھدف كل مَ 

، أو أعمال تشكل انتھاكات لحقوق اإلنسان، أو توجیھ تلك األعمال أو اإلنساني القانون الدولي
في منع وصول المساعدات اإلنسانیة، بحظر سفر وتجمید أصول  المتورطینبھا"، وكذلك اارتك

بالعقوبات إذا  ن. عمال بالقرار، تستطیع لجنة الجزاءات تحدید "األفراد والكیانات" المستھدفةیْ محتملَ 
لجمیع  مراعاة األصول القانونیةعلى مجلس األمن ضمان  181كانوا "یقدمون الدعم لتلك األعمال".

 .الذین تشملھم العقوبات
 

قادة كانوا  5على  –تشمل تجمید أصول وحظر سفر  –سبق أن فرضت لجنة الجزاءات عقوبات 
على الرغم من ، عقوبات بأحد من التحالف تُنزل أيصالح. لكن لم  -سابقا متحالفین مع قوات الحوثي

 تنفیذ  نجمعھا فریق الخبراء، الذي یقدم معلومات ع متكررة للتحالف عن انتھاكات ورود معلومات
 182القرار.

 
، استنتج فریق الخبراء المعني بالیمن أن "األفراد المسؤولین عن تخطیط أو ترخیص أو 2017في 

ارا غیر متناسبة بالمدنیین والبنى التحتیة المدنیة قد یقعون تنفیذ الغارات الجویة التي تلحق أضر
كما استنتج أیضا أن التحالف، بصفتھ الكیان الذي ینفذ  183ضمن معاییر االستھداف بالعقوبات".

عند مناقشة دور اإلمارات واالحتجاز التعسفي  184.نفسھا المعاییر تحت یندرجالغارات الجویة، قد 

                                                 
18119; UN Security Council, Resolution 2216, -Resolution 2140, S/RES/2140( 2014), pp. 17 UN Security Council, 

S/RES/2216(2015), p. 18-20. 
، مجلس األمن، الھیئات الفرعیة، 2014، 2140"مواد قائمة الجزاءات"، لجنة مجلس األمن المنشأة عمال بالقرار  182

https://www.un.org/sc/suborg/ar/sanctions/2140/materials/summaries  2018یولیو/تموز  11(تم االطالع في .( 
183ts on UN Security Council Committee Established Pursuant to Resolution 2140, “Final report of the Panel of Exper 

Yemen,” S/2018/68, p. 165. 
 .58السابق، الملحق  184

https://www.un.org/sc/suborg/ar/sanctions/2140/materials/summaries
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، خلُص الفریق إلى أن "المسؤولین عن االنتھاكات المرتبطة باالحتجاز واالختفاء القسري والتعذیب
 185في الیمن یقعون ضمن معاییر االستھداف".

 
على مجلس األمن الدولي مطالبة لجنة الجزاءات الخاصة بالیمن وفریق الخبراء المعني بالیمن بإعداد 

لحقوق اإلنسان المنطبق أو منع تقریر خاص حول األفراد المتورطین في انتھاكات القانون الدولي 
وصول المساعدات اإلنسانیة، بما یشمل سلسلة القیادة والتحكم ومسؤولیة القیادة في التحالف الذي 

 تقوده السعودیة.
 

 تقديم تعويضات للضحايا

تفرض قوانین الحرب على الدول تقدیم تعویضات كاملة، بما في ذلك تعویضات مباشرة للضحایا، 
رد الحق  یمكن أن تكون التعویضات في شكل 186ناتجة عن انتھاكات قوانین الحرب.على الخسائر ال

أو اتخاذ خطوة (مثل االعتذار رسمیا  إرضاء(إعادة الوضع السابق) أو تعویض (الدفع المالي) أو 
 187) لدولة أخرى أو لكیان أو ألفراد.أخرى

 
، یحتاج المدنیون إلى مساعدات نياإلنسا ، حتى في غیاب انتھاكات للقانون الدوليلدى وقوع خسائر

 في غیابدفوعات مالیة عن الخسائر في األرواح والممتلكات م قد یكون ذلك عبر. اتتعویض وأ
 التزام قانوني، وإقرار غیر مالي بالضرر الحاصل، مثل االعتذار.

 
حایا ن الضفي الیمن، ورغم وعود التحالف وتوصیات الفریق المشترك، ال توجد آلیة واضحة تُمكّ 
أو طرف  –المدنیین والناجین من الحصول على أي شكل من أشكال التعویض من قوات التحالف 

 آخر في النزاع.
 

مساعدات ، مساعداتالتحالف بدفع  ،حتى اآلن ھجوما حقق فیھ 12في  ،أوصى الفریق المشترك
لم یوضح الفریق المشترك لماذا استخدم مصطلحات  188.تعویض، ومساعدة إنسانیة مناسبة، الزمة

وما إذا كان ھناك من فارق بحسب النتائج التي توّصل إلیھا أو التعویضات مختلفة في ھذه الھجمات، 
 التي أوصى التحالف بتقدیمھا.

 
من ھذه الھجمات، واستنتجت أن جمیعھا انتھكت قوانین الحرب. بعد  6وثقت ھیومن رایتس ووتش 

الفریق المشترك نتائج تحقیقاتھ، أجرت ھیومن رایتس ووتش متابعات مع أشخاص أن نشر 
                                                 

 .172السابق، ص  185
 .33، المادة 2001"مشروع المواد المتعلقة بمسؤولیة الدول عن األفعال غیر المشروعة دولیا'، اعتمدتھ لجنة القانون الدولي،  186
، متوفر على: 150اللجنة الدولیة للصلیب األحمر، "القانون الدولي اإلنساني العرفي"، القاعدة  187

https://www.icrc.org/data/files/publications/ar/icrc_004_pcustom.pdf المسؤولة عن انتھاكات القانون اإلنساني بالتعویض  ("تلتزم الدولة
بقة في النزاعات الكامل عن الخسائر أو األذى الذي تتسبب بھ االنتھاكات... تكّرس ممارسة الدول ھذه القاعدة كإحدى قواعد القانون الدولي العرفي المنط

 المسلحة الدولیة وغیر الدولیة").
أغسطس/آب  30) 3، قریة بیت سعدان، أرحب؛ (2016سبتمبر/أیلول  10) 2، فج عطان، صنعاء؛ (2017 أغسطس/آب 25) 1تشمل ھذه الھجمات: ( 188

 6) 6، منز جبل صابر، تعز؛ (2015مایو/أیار  26) 5، مصنع اإلسمنت، عمران؛ (2016فبرایر/شباط  3) 4، مصع تعبئة میاه الشام، حجة؛ (2015
، حي 2015سبتمبر/أیلول  22) 8، جامعة الزھراء، صنعاء؛ (2015یولیو/تموز  16) 7صنعاء؛ (، مستشفى السبعین لألمومة، 2015سبتمبر/أیلول 

، مستشفى عبس المدعوم من أطباء بال حدود، حجة؛ 2016أغسطس/آب  15) 10، الشارع التجاري، صعدة؛ (2015مایو/أیار  2) 9السبعین، صنعاء؛ (
 العزاء بالقاعة الكبرى، صنعاء. مراسم، 2016أكتوبر/تشرین األول  8) 12، المجمع السكني، المخا؛ (2015یولیو/تموز  24) 11(

https://www.icrc.org/data/files/publications/ar/icrc_004_pcustom.pdf
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متضررین في بعض ھذه الھجمات، وكذلك مع منظمات دولیة ویمنیة وثقت الغارات الجویة أو ھي 
كما راسلت جمیع دول التحالف التي لھا أعضاء في الفریق  189على اتصال بضحایا ھذه الغارات.

الیمن، لطلب معلومات إضافیة حول الخطوات المتبعة لتقدیم التعویضات. لم المشترك، بما في ذلك 
 جب عن السؤال المتعلق بالتعویضات.تردّ أي دولة باستثناء قطر، التي لم تُ 

 
ن في كافة أنحاء البالد، إلى ومنظمة حقوقیة بارزة في الیمن لھا مراقبوھي نة"، تحدثت "مواطَ 

ضحایا الھجوم على حي فج  وأحدجمعات السكنیة في المخا، الھجوم على الم ضحیتین من ضحایا
الكبرى. قال الضحایا الخمس إنھم لم  القاعةضحایا الھجوم على  وضحیتین منعطان بصنعاء، 

یحصلوا على أي مساعدات أو تعویضات من التحالف، ولم یتصل بھم أحد بشأن التحقیق في 
قال الشخصان  190على التعویضات الموصى بھا. الھجمات أو الخطوات التي علیھم اتباعھا للحصول

، فقد أنشأت القوات اإلماراتیة باتا نازحین داخلیااللذان تضررا من ضربة المخا لـ مواطنة إنھما 
 ھا معسكرات في مدینتیھما األصلیتین.عوالسودانیة التي كانا یعمالن م

 
قصف التحالف لمبنى سكني في فج عطان بصنعاء، قال أحمد،  علىفي أغسطس/آب، بعد عام تقریبا 

 الذي لھ العدید من األقارب من بین الضحایا، لـ ھیومن رایتس ووتش:
 

... لم أكن فقطلم أسمع یوما بأي شكل من أشكال التعویض، لقد سمعت عن ذلك منكم 
التحالف... أعلم أنھم یُقّرون بأنھم قصفوا عن طریق الخطأ... لیس لنا أي أمل في 

 191نرید رفع قضیة ضدّ جرائم التحالف في الیمن.
 

تلوا وأصیبوا في الھجوم على مصنع تعبئة میاه الشام في قال یاسر، الذي لھ أصدقاء وأقارب قُ 
. : "سمعت بالتعویضات ككل الناس عبر التلفزیون، وسجلت المحاضرة على ذاكرة محمولة2015

ذي دمروه، وأن یعّوضوا للعائالت التي فقدت األفراد الذین نریدھم أن یعّوضوا لنا عن مصنعنا ال
 لكن، ال أحد اتصل بھ أو بعائلتھ. 192كانوا یعیلونھا".

 
عاما)، صاحب شركة، لـ ھیومن رایتس ووتش إن أفرادا من عائلتھ كانوا في  31قال عبد الرحمن (

ربة األولى، ذھب شقیقھ . بعد الض2016موقع البئر عندما ھاجم التحالف أرحب في سبتمبر/أیلول 
أشھر تقریبا.  6نقاذ صدیقھ المقّرب الذي كان یُشرف على المشروع منذ إإلى مخبأ العمال لیحاول 

، بعبد الرحمنبعض الرجال الذین كانوا ھناك اتصل وجد جثة صدیقھ، بعد أن أصیب في الرأس. 
بأنھم ارتكبوا خطأ. لما حاول  مسؤولیھ الذي كان خارج الیمن، وطلبوا منھ االتصال بالتحالف لیخبر

االتصال بشخصیات یمنیة بارزة تعمل مع مسؤولین في التحالف أو في الحكومة الیمنیة، استمر 
التحالف في شن ھجمات. تمكن عبد الرحمن في األخیر من االتصال بشخص في مأرب، فأعلمھ أن 

ذھب أحدھم إلنقاذ المصابین، وكلما  –ولیس حوثیین أو أسلحة  –التحالف كان یھاجم بئرا وعماال 
                                                 

 30) 3، قریة بیت سعدان، أرحب؛ (2016سبتمبر/أیلول  10) 2، منازل فج عطان، صنعاء؛ (2017أغسطس/آب  25) 1تشمل ھذه الھجمات: ( 189
، المجمع السكني، 2015یولیو/تموز  24) 5ع اإلسمنت، عمران؛ (، مصن2016فبرایر/شباط  3) 4، مصنع تعبئة میاه الشام، حجة؛ (2015أغسطس/آب 

 ، موكب العزاء بالقاعة الكبرى، صنعاء.2015یولیو/تموز  24) 6المخا؛ (
 .2018مایو/أیار  31مراسلة إلكترونیة بین ھیومن رایتس ووتش ومواطنة،  190
 .2018أغسطس/آب  1ویتھ)، مقابلة ھاتفیة لـ ھیومن رایتس ووتش مع "أحمد" (طلب عدم الكشف عن ھ 191
 .2018یولیو/تموز  25مقابلة ھاتفیة لـ ھیومن رایتس ووتش مع "یاسر" (طلب عدم الكشف عن ھویتھ)،  192
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 باتوا محرومینوقت الھجوم، ولكن السكان  كانت شبھ مكتملةھاجمھ التحالف من جدید. قال إن البئر 
 .اأمّس الحاجة إلیھب التي ھم یاهمن الم

 
زال شقیقھ یعاني من مشاكل في عینیھ وأذنیھ ویشعر  . ما"یموتان"شقیقھ األصغر وابن عمھ  كاد

سمع صوت طائرة: "یظن أنھا ستقصفھ". كما یعاني ابن عمھ من مشاكل في المشي، بالرعب عندما ی
 زال فكھ مكسورا بعد أن أصیب في وجھھ بشظایا، وھو إلى اآلن ال یستطیع الكالم بشكل عادي. وما

 
الرحمن أن التحالف أجرى تحقیقا "عندما ُعرض ذلك على التلفزیون... لقد سمعت بذلك في  علم عبد

 محققین لتحدید  استدعاء"على األقل صاروا یعلمون أنھ خطأ، لكن اآلن علیھم  :األخبار". قال
المصابین. یستطیعون مساعدة األبریاء على األقل، لكنھم لم یفعلوا شیئا". لم یحصل أي شخص في 

زالوا یعانون من إصابات بدنیة ونفسیة،  القریة على تعویضات من التحالف، رغم أن الكثیر منھم ما

 
أطفال، عندما أصابت عدة غارات جویة شنھا التحالف بقیادة السعودیة موقع حفر في أرحب في  3مدنیا على األقل، بینھم  31مات 

بأن الضربة كانت  "خطأً غیر التحقیق التابعة للتحالف، الفریق المشترك، . وأفادت ھیئة 2016سبتمبر/أیلول  10محافظة صنعاء في 
مقصود". أوصى الفریق المشترك التحالف بتعویض المدنیین المتضررین. وقال األشخاص الذین قُتل أو ُجرح أفراد عائالتھم في 

لي/ھیومن رایتس ووتشكریستین بیكر 2016© الھجوم إن التحالف لم یقدم إلیھم أي شيء ولم یتصل بھم قط.   
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لما سئل عما یمكن أن  193لبئر.من صنعاء یعمل مع الشركة التي تحفر ا مٍ بحسب عبد الرحمن ومحا
 عبد الرحمن: أجابیكون ردا عادال، 

 
أودّ مساعدة العائالت التي فقدت آباءھا، العائالت التي فقدت أبناءھا... صدیقي كان 

وعائلتھ الیوم تعاني... لقد حصل ما حصل، وال نستطیع  ،ھو المعیل لعائلتھ. مات
ما مقابل ما  ئاكل عائلة شیاج إلى إعطاء نحترجاعھ إلى الحیاة، لكن 'العدالة'، إاآلن 

 خسرت.
 

دفعت الشركة التي كانت تحفر البئر تكالیف العالج الطبي للعمال، وقدّمت بعض المساعدات لعائالت 
ملیون دوالر، في أرحب، وھي مدمرة. بعد  1.3زالت التجھیزات، ومنھا حفارة بقیمة  القتلى. ما

 الثالث األخرى للمساعدة على تعویض الخسائر. حفاراتھاإحدى الھجوم، أجبرت الشركة على بیع 
قال عبد الرحمن إنھ ال یعرف كیف یمكنھ االتصال بالتحالف بشأن التعویضات الموعودة: "ال أعرف 

: علیكم أن تدفعوا ماال لقاء ، لكنت اتصلت وقلت. لو كنت أعرف اإلدارةأي باب علّي أن أطرق
 أموال. ال أعرف أحدا استلم أمواال".أي  أحد سیستلم خسائري... سیقولون 'سنفعل'، لكن ال

 
سمنت بعمران في آخرون في ھجوم التحالف على مصنع اإل 5من أقارب "عبد هللا" وأصیب  4قُتل 

الخبر واحتفظ ، نّزل عرف عبد الرحمن أّن التحالف وعد بدفع تعویضات. لما 2016سبتمبر/أیلول 
 :بھ

 
 ست. خضع لعاما) 15( ابنيخصوصا  لمصابین،بعُت كّل شيء ألعتني بأقاربي ا

زال یحتاج إلى عملیة أخرى في الخارج. توجد شظیة قرب عموده  عملیات، وما
الفقري... لقد خسرت عائلتي... ومصدر رزقنا بالكامل، وأنفقنا كل المال على 

 المستشفیات. لقد بعنا كل ما نملك، ودُّمرنا بالكامل.
 

 جھة كانت، بشأن الھجوم أو طرق طلب التعویض. قال:لم یتصل بھ أي أحد، من أي 
 

ضوا الخسائر المادیة، ولكن األرواح التي ُزھقت، كیف من المحتمل أن یعوّ 
أقاربي الذین فقدتھم.  أحدسیعوضونھا؟ لو أعطوني وزن العالم ذھبا، لن یعّوض ذلك 

حصل ال محاكمات في حق المذنبین وال تعویضات. لم ن –لم نحصل على أي شيء 
 194حتى على كیس من الطحین.

  

                                                 
(بحسب  2018أبریل/نیسان  26، ومحام من صنعاء، 2018مایو/أیار  24مقابالت ھاتفیة لـ ھیومن رایتس ووتش مع عبد الرحمن (اسم مستعار)،  193

 فال أحد اتصل بصاحب المشروع أو الضحایا اآلخرین، ولم یحصل أحد على تعویضات).  –عد التحالف بتقدیم تعویضات ھو مجرد "كذبة" المحامي، فإن و
 . 2016أغسطس/آب  1مقابلة ھاتفیة لـ ھیومن رایتس ووتش مع عبدهللا (اسم مستعار)،  194
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 شكر وتنويه
 
 
كتبت ھذا التقریر كریستین بیكرلي، الباحثة المختصة في شؤون الیمن بقسم الشرق األوسط وشمال 

كشف اسمھ یمكن أفریقیا في ھیومن رایتس ووتش. ساعد موظف آخر في ھیومن رایتس ووتش، ال 
األبحاث. یتضمن التقریر أبحاثا أجرتھا ھیومن رایتس ووتش  في إجراءألسباب أمنیة، بشكل كبیر 

 .2015منذ مارس/آذار 
 

ج، نائب مدیرة قسم الشرق األوسط، وطوم بورتیوس، نائب مدیر یْ راجع التقریر كل من مایكل بَ 
مكتب واشنطن، مارك ھیزناي،  ةالبرامج. كما قدّم مراجعة مختّصة كّل من أندریا بارسو، نائبة مدیر

 أول بقسم األسلحة، بلقیس جراح، مستشارة أولى في العدالة الدولیة، أكشایا كومار، نائبة مدیر باحث
ھیومن رایتس ووتش، وبینیدیكت جانرود، مدیرة مكتب فرنسا. قدّم مراجعة قسم األمم المتحدة في 

 قانونیة جیمس روس، مدیر الشؤون القانونیة والسیاسات.
 

الشرق األوسط وشمال أفریقیا، التقریر للنشر. ساعد متدربون في قسم أعدّت دیانا نعوم، منسقة قسم 
 ، في األبحاث.ھومنھم آیة كتم وشمال أفریقیا الشرق األوسط

 
تشكر ھیومن رایتس ووتش كل الذین وافقوا على المقابالت في الیمن، والذین سھلوا األبحاث، 

ن الذین قدموا أفكارا ومساعدة طیلة والنشطاء الیمنیین والمحامین والمدافعین عن حقوق اإلنسا
 دون مساعدتھم، ما كان لھذا التقریر أن یرى النور.من الحرب. 
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: رسالة هيومن رايتس ووتش إلى الف�يق Iالملحق 

 المشترك لتقييم الحوادث
 
 
 

  2018مایو/أیار  18
 

 الفریق منصور أحمد المنصور
  المستشار القانوني والناطق الرسمي

 الفریق المشترك لتقییم الحوادث
 الریاض، المملكة العربیة السعودیة

 
 في الیمن لفریق المشترك لتقییم الحوادثالموضوع: تحقیقات ا

 
 الفریق المنصور، سیادة

 
أراسلكم نیابة عن "ھیومن رایتس ووتش" للتعبیر عن قلقنا من أن آلیة التحقیق التابعة 

، ال " (الفریق المشترك)الفریق المشترك لتقییم األحداث"للتحالف الذي تقوده السعودیة، 
تفي بالمعاییر الدولیة المتعلقة بالشفافیة والنزاھة واالستقاللیة، وللحصول على مزید من 

 بشأن العملیات الجاریة للفریق.المعلومات 
 

السعودیة والكویت  ،عضوا 14یتكون في األصل من كان ، الذي الفریق المشترك یشمل
والحوادث" التي تحدث أثناء  دعاءاتوالیمن وقطر والبحرین واإلمارات، لتقییم "اال

وجمع األدلة وإعداد  وقائعمخول للتحقیق في الالفریق عملیات التحالف العسكریة. 
 .2016وفقا لبیان نُشر في أغسطس/آب التقاریر والتوصیات، 

 
ھجوما لقوات التحالف في  87، وثقت ھیومن رایتس ووتش 2015مارس/آذار  26منذ 

ھكت القانون اإلنساني یبدو أنھا انتوتنطوي على ذخائر عنقودیة، منھا  18الیمن، 
الدولي، أو قوانین الحرب. قد یرقى بعض ھذه الھجمات إلى جرائم حرب. وقد قامت 

األمم المتحدة ومنظمات غیر حكومیة، بما فیھا "منظمة العفو الدولیة" ومنظمة "أطباء 
بال حدود" وجماعات حقوقیة یمنیة، بتوثیق عشرات الغارات الجویة األخرى التي یبدو 

 یر قانونیة.أنھا غ
 

 مكتب األمم المتحدة للمفوض السامي لحقوق اإلنسان ، وثق2018مارس/آذار  حتى
آخرین خالل السنوات  4683طفال، وإصابة  1491مدني، من بینھم  6100مقتل 

·موسكو·لوس آنجلس ·لندن· جوھانسبورغ·جنیف· شیكاغو·بروكسیل·برلین· بیروت· أمستردام  · باریس·نیو یورك · نیروبي 
 زیورخ- واشنطن·تورنتو· طوكیو-سان فرانسیسكو

 

HUMAN RIGHTS WATCH 
350 Fifth Avenue, 34th Floor 

New York, NY 10118-3299 
Tel: 212-290-4700 
Fax: 212-736-1300 

 قسم الشرق األوسط وشمال أفریقیا
 سارة لیا ویتسن، المدیرة التنفیذیة

 المدیرة ة، نائبلما فقیھ
 إریك غولدستین، نائب المدیرة

  والمرافعةأحمد بن شمسي، مدیر التواصل 

 

 اللجنة االستشاریة
 كاثرین بیراتیس، المدیرة

 بالي، مسؤولآسلي 
 بروس راب، مسؤول
 غاري سیك، مسؤول

 فؤاد عبد المومني
 جمال أبو علي
 یاسر عكاوي

 الدوسري ھالة
 صالح الحجیالن

 عبدالغني اإلیراني
 أحمد المخیني

 غانم النجار
 لیزا أندرسون
 شاؤول بخاش

 دیفید بیرنشتاین
 روبرت بیرنشتاین

 نیثان براون
 بول شیفیغني

 ھناء إدوار
 بھي الدین حسن
 حسن المصري
 منصور فرحان

 لبنى فریح غورغیس
 آیل كروس

 عمر حمزاوي
 أسوس ھاردي
 شوان جبارین

 مارینا بینتو كوفمان
 یوسف خالت

 مارك لینش
 أحمد منصور

 ستیفان ماركس
 عبدالعزیز نعیدي

 نبیل رجب
 فیكي رسكین

 شماستشارلز 
 شید شینبیرغ

 تاماسیبي سوزان
 كریستوف تانغي

 مصطفى تلیلي
 

 ھیومن رایتس ووتش
 كینیث روث، المدیر التنفیذي
نائب المدیر التنفیذي  میشیل ألكساندر،

 والمبادرات العالمیة
 ن لیفاین، نائب المدیر التنفیذیـ البرامجایا

 تشاك الستینغ، نائب المدیر التنفیذي، العملیات
 أیوب، مدیر تكنولوجیا المعلوماتولید 

 إیما دالي، مدیرة االتصاالت
 ة واإلدارةیالمال ةباربرا غولییلمو، مدیر

 باباتوندي أولوغبوجي، نائب مدیر البرامج
 دینا بوكیمبنیر، المستشار العام

 توم بورتیوس، نائب مدیر البرامج
 جیمس روس، مدیر القانونیة والسیاسیة

 البرامججو ساوندرز، نائب مدیر 
 فرانسیس سینا، مدیر الموارد البشریة

 
 
 
 

 

https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=en&newsid=1524799
https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=en&newsid=1524799
https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=en&newsid=1524799
http://www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=22884&LangID=E
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المئة من ب 61خیرة من الصراع في الیمن، حیث تسببت غارات التحالف الجویة في وقوع الثالث األ
 الضحایا المدنیین الموثقین.

 
منذ  الفریق المشترك، أعلن "وكالة األنباء السعودیة"وفقا للبیانات العامة المتاحة على موقع 

التحالف من المسؤولیة في بّرأ وھجوما لقوات التحالف،  56نتائج تحقیقات في  2016أغسطس/آب 
 46وخلص إلى أن التحالف تصرف بشكل قانوني في  –التي تم التحقیق فیھا  56من الھجمات الـ 54
غ عنھا. وفي ھجومین اثنین، أوصى ، وأنھ لم ینفذ الھجمات الثماني األخرى المبلّ ةھجم 54من 

انتھكوا قواعد االشتباك. وفي  بدفع تعویضات، حیث وجد أن أفراد التحالف تحالفال الفریق المشترك
ھجمات أخرى أوصى الفریق فیھا التحالف بدفع تعویضات لضحایا مدنیین، وجد أن قوات التحالف  9

 تصرفت بشكل قانوني.
 

ھیومن رایتس ووتش لیست على علم بأیة خطوات ملموسة اتُّخذت لتنفیذ آلیة للتعویض أو لمحاسبة 
 "اللجنة الوطنیة الیمنیة"باستثناء الضباط الیمنیین، الذین أفادت  -األفراد عن جرائم الحرب المحتملة 

 بإحالة عدد قلیل منھم على محكمة عسكریة.
 

إجابات عن  تكون ممتنة إن تلقتتواصل ھیومن رایتس ووتش مراقبة جھود المساءلة في الیمن، وس
بشكل أفضل. وسوف  وعملھ المستمر الفریق المشتركاألسئلة التالیة حتى نتمكن من فھم منھجیة 

 ندمج ھذه المعلومات في تقاریرنا المستقبلیة.
 

 المنھجیة
 

رجى توضیح اإلجراءات المتبعة لتحدید الضربات التي ینبغي التحقیق فیھا، وقائمة یُ  )1(
الضربات التي یجري التحقیق فیھا حالیا، وخطط التحقیق في استخدام قوات التحالف 
للذخائر العنقودیة واالنتھاكات المتصلة باالحتجاز، إن وجدت. وثقت ھیومن رایتس 

، باإلضافة 2015لتحالف في الیمن منذ مارس/آذار ھجوما یبدو غیر قانوني ل 87ووتش 
إلى عدد من االنتھاكات المتصلة باالحتجاز من قبل أعضاء التحالف والقوات التي 

فقط من  17التحقیق في استكمل  الفریق المشتركیدعمونھا. وفقا لمعلومات عامة، فإن 
ئر العنقودیة ، ولم یحقق في أي ھجمات تتعلق باستخدام الذخا87ھذه الھجمات الـ

المحظورة أو في تورط أعضاء التحالف في حاالت االختفاء القسري والتعذیب في 
 جنوب الیمن.

 
لتحدید ما إذا كان األفراد الذین  الفریق المشتركما ھي المعاییر التي یستخدمھا محققو  )2(

ول قُتلوا أو ُجرحوا في ضربة ما ھم من المدنیین؟ ھل یستند الفریق إلى أي افتراضات ح
خصائص المدنیین أو المقاتلین؟ وإذا كان األمر كذلك، على من تقع مسؤولیة دحض ھذه 
االفتراضات؟ لم تقدم أي من البیانات الصحفیة المتعلقة بتحقیقات الفریق أي تقدیرات من 
الفریق أو التحالف للخسائر المدنیة الناجمة عن الھجمات التي تم التحقیق فیھا. ھل جمع 

وإذا كان األمر  ؟تقدیرات للخسائر المدنیة في الضربات التي حقق فیھا ركالفریق المشت
كذلك، متى ینوي نشر ھذه المعلومات؟ في بعض الضربات، قال الفریق إن األضرار 
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التي لحقت بالمباني المجاورة لم تتجاوز نسبا معینة. ما ھي المعاییر التي یستخدمھا 
 تأثرة بضربات التحالف؟الفریق في قیاس األضرار في المناطق الم

 
الفریق أن  2016ذكرت وكالة األنباء السعودیة في بیان صحفي في أغسطس/آب  )3(

یحلل المعلومات الواردة في تقریر المھمة، ویستعرض الصور  المشترك لتقییم الحوادث
الجویة من تقاریر ما بعد طلعات الطائرات، ویسجل أشرطة الفیدیو، ویدرج مھاما یومیة 

ي برنامج ضابط مراقبة الطیران التابع للفریق. ما مدى وصول الفریق إلى وتقاریر ف
المصادر في الیمن، سواء بصفة شخصیة أو عن طریق وسائل االتصال األخرى، في 

مواقع الضربات الجویة؟ على سبیل المثال، في الضربات التي تم التحقیق فیھا حتى 
ات أو شھودا علیھا؟ إذا كان األمر ضحایا ھذه الھجم الفریق المشتركاآلن، ھل قابل 

كذلك، ما ھو عدد الضحایا أو الشھود الذین أُجریت معھم مقابالت، وكم عدد الضربات 
 ذات الصلة؟

 
 التعویضات والمتابعة القضائیة واإلجراءات التعویضیة

 
من تلك  9الھجمات. وفي  عدد من ت لضحایاابدفع مساعد التحالف أوصى الفریق المشترك )1(

خطأ ل تحالفالھجمات على األقل، أوصى الفریق بالتعویض دون أن یتوصل إلى ارتكاب ال
كانت "أخطاء غیر مقصودة"، وفي  3منھا نتیجة أخطاء فنیة؛ و 5وكانت  -بالضرورة 

حداھا، وجد الفریق الضربة قانونیة، ولكن موجات صدمة الھجوم ألحقت أضرارا بمستشفى ا
لتحدید الحاالت التي ینبغي فیھا تقدیم  الفریق المشتركیر التي یستخدمھا قریب. ما ھي المعای
في تسویة مدفوعات التعویض لضحایا الھجمات، على سبیل  تحالفالمساعدة؟ ھل بدأ ال

المثال من خالل تقدیم معلومات عامة عن كیفیة تقدیم الضحایا للمطالبات إلى لجنة 
التعویضات، بما في ذلك معلومات االتصال بالعربیة؟ وإذا تم ذلك بالفعل، ھل تلقت لجنة 

وإذا كان األمر كذلك، كم عدد التعویضات أي مطالبات بالتعویض أو بدأت تسویتَھا؟ 
المطالبات التي تم تلقیھا أو تسویتھا حتى اآلن، وكیف حددت اللجنة مبلغ التعویض الذي 

 یتعین تقدیمھ؟
 

بمقاضاة األفراد الذین یرتكبون جرائم حرب، وھي االنتھاكات الخطیرة لقوانین  ُملزمة الدول )2(
ما إذا  الفریق المشتركر. ھل حدد أي عن عمد أو تھو -الحرب التي ترتكب بقصد إجرامي 

كان أي من ضباط التحالف قد ارتكب انتھاكات جسیمة لقوانین الحرب بقصد إجرامي عند 
 تنفیذ أي من الھجمات التي قام بالتحقیق فیھا؟

 
أي دول نفذت الھجمات وأي ضباط كانوا مشاركین فیھا؟ ھل  الفریق المشتركھل یحدد  )3(

في تحقیقات أو إجراءات تأدیبیة أو مالحقات قضائیة  تحالفأوصى بأن تشرع أي دولة في ال
ضد مواطنیھا الذین ربما ارتكبوا جرائم حرب؟ یرجى تقدیم معومات عن مواطني الدول 

التي شاركت في الھجمات التي تم التحقیق فیھا حتى اآلن، بما في ذلك بتقدیم معلومات 
بالضربة أو بتنفیذھا. ما ھو وضع استخباریة أو وقود أو صیانة أو ذخائر أو التصریح 

 أو خارجھ؟ تحالفتوصیات الفریق لكل دولة تشارك في العملیات العسكریة، ضمن ال
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ھل كل الضربات الجویة في الیمن تتطلب تصریح قیادة التحالف قبل تنفیذھا؟ وإال یرجى  )4(
تحالف، وأي توضیح السیناریوھات التي یُسمح فیھا لطائرة بتنفیذ ضربة دون تصریح قیادة ال

 ضربات سابقة حدث فیھا ذلك.
 

بمراجعة  الفریق المشتركف؟ أوصى تحال) ما ھو وضع مراجعة قواعد االشتباك الخاصة بال5(
، 2016أكتوبر/تشرین األول  8الكبرى في  صالةال عزاءقواعد االشتباك بعد الھجوم على مراسم 

ي تم تحدیدھا والخطوات المتخذة والتي وثقتھا ھیومن رایتس ووتش. ما ھي أوجھ القصور الت
لمعالجتھا، إن وجدت؟ عندما تستخدم قوات العدو مواقع محمیة ألغراض عسكریة، ما الخطوات 
التي اتخذھا التحالف لضمان إصدار التحذیرات الكافیة قبل تنفیذ ھجوم؟ ھل یشمل ذلك ترك فترة 

 زمنیة معقولة لیوضع حد لسوء استخدام المنشأة المحتمل؟
 

 االستقاللیة والنزاھة والتعاون مع آلیات المساءلة األخرى
 

قرارا یشرح  "مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم المتحدة"، أصدر 2017في سبتمبر/أیلول  )1(
دعم اللجنة  أّكد علىفریقا دولیا من الخبراء البارزین، و أنشأآلیتین مكملتین للتحقیقات، و

 13بموجب المرسوم الرئاسي رقم  تأسست، والتي تحالفالوطنیة الیمنیة التي یدعمھا ال
 2215و 2140الذي یرصد قراري المجلس  "فریق خبراء مجلس األمن"). وقد أفاد 2015(

رفض االنخراط مع فریق الخبراء. إلى أي  تحالفبأن ال 2018والتقاریر المتعلقة بھ في عام 
فریق و ؛یق الخبراء البارزینفر ؛مدى یتعاون الفریق المشترك مع اللجنة الوطنیة الیمنیة

خبراء مجلس األمن؟ على سبیل المثال، ھل یطلب الفریق المشترك معلومات من أي من ھذه 
 الھیئات أو یتقاسم معلومات معھا؟

 
؟ یرجى ئھتم تعیین أعضایكیف یضمن الفریق المشترك استقاللیة عملھ وحیاده؟ كیف  )2(

كریة ذات صلة یملكونھا، ومناصب كل منھم إطالعنا على أسمائھم وأیة خبرة قانونیة أو عس
 قیادة یخضع الضباط العسكریون النشطون في الفریق؟أّي الفریق. إلى  داخل

 
أو قبلھ،  2018یونیو/حزیران  8منكم الرد على ھذه الرسالة واالستفسارات الواردة أعاله في  لتمسن

 2018حتى نتمكن من إدراج ردكم في تقاریرنا المقبلة ومرافعتنا، بما في ذلك جلسة سبتمبر/أیلول 
 لمجلس األمم المتحدة لحقوق اإلنسان.

 
توفرة للعموم عن الحوادث التي یحقق فیھا والتي إذا أعد الفریق المشترك تقاریر أطول من تلك الم

 تجیب عن أي من األسئلة أعاله، سنكون ممتنین إذا كان بإمكانكم إطالعنا علیھا.
 

أو  ءءءءءءءءءءءال تترددوا في االتصال بكریستین بیكرلي، باحثتنا المختصة بالیمن، على الرقم 
 ، إذا كانت لدیكم أي أسئلة.ءءءءءءءءءءء

 
 جوابكم، نشكركم على اھتمامكم. في انتظار

 
 مع كامل االحترام والتقدیر،
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 سارة لیا ویتسن
 المدیرة التنفیذیة

 فریقیاأقسم الشرق األوسط وشمال 
 ھیومن رایتس ووتش

 
 نسخة إلى:

 صاحب السمو الملكي األمیر محّمد بن سلمان
 ولّي العھد والنائب األول لرئیس مجلس الوزراء ووزیر الدفاع

 الریاض
 المملكة العربیة السعودیة

 صاحب السمّو الشیخ محمد بن زاید آل نھیان
 ونائب القائد األعلى للقوات المسلّحة يولي عھد أبو ظب

 ، اإلمارات العربیة المتحدةيأبو ظب
 

 الفریق الركن محمد علي المقدشي
 مستشار القائد األعلى للقوات المسلحة والقائم بأعمال وزیر الدفاع 

 اعوزارة الدف
 الجمھوریة الیمنیة

 
 المشیر الركن الشیخ خلیفة بن أحمد الخلیفة

 القائد العام لقّوة دفاع البحرین
 المنامة، البحرین

 
 صاحب السمو الشیخ ناصر بن صباح األحمد الصباح

 النائب األول لرئیس مجلس الوزراء ووزیر الدفاع
 وزارة الدفاع

 مدینة الكویت، الكویت
 

 محمد العطیةصاحب السمو خالد بن 
 نائب رئیس مجلس الوزراء ووزیر الدولة لشؤون الدفاع

 الدوحة، قطر
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هيومن  علىالدائمة إلى األمم المتحدة  القط�ية البعثةرد : IIالملحق 

 رايتس ووتش
 
 
 

 [ترجمة ھیومن رایتس ووتش من اإلنغلیزیة]

 دولة قطر إلى األمم المتحدةلالبعثة الدائمة 

 نیویورك

  2018یونیو/حزیران  4

 السیدة سارة لیا ویتسن، 

أرجع إلى رسالتكم إلى سعادة الشیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، نائب رئیس 
، ورسالتكم إلى المتحدث 2017یولیو/تموز  31مجلس وزراء ووزیر خارجیة دولة قطر، بتاریخ 

ھا إلى سعادة الدكتور خالد بن محمد باسم "تحالف دعم الشرعیة في الیمن"، المرسلة نسخة من
، المتعلقتین 2018مایو/أیار  15العطیة، نائب رئیس وزراء ووزیر خارجیة دولة قطر، بتاریخ 

منظمتكم في االنتھاكات المزعومة لقوانین الحرب في الیمن، والتي تقوم بھا  بالتحقیقات الجاریة التي
طر للتحقیق في أي دور للقوات القطریة في تتضمن تحقیقات في الخطوات التي اتخذتھا دولة ق

 انتھاكات قوانین الحرب في الیمن أثناء اشتراكھا في تحالف دعم الشرعیة في الیمن.     

نقدر جھود ھیومن رایتس ووتش في خدمة حقوق اإلنسان وتعزیز االلتزام العالمي بالقانون  
دولیة. نشكركم على سعیكم الدؤوب وراء الالمعاییر الدولي، القانون اإلنساني الدولي، والعھود و

على متابعة التعاون حرصنا  المعلومات الدقیقة والموثوقة وتواصلكم معنا في ھذا اإلطار. نشدد على
 والتنسیق الفعالین والمثمرین مع منظمتكم في مختلف مجاالت االھتمام المشترك. 

ولة قطر في تحالف دعم بخصوص األسئلة في رسالتیكم، أود أن أشدد على أن اشتراك د 
. خالل 2017الشرعیة في الیمن انتھى، وأن القوات القطریة انسحبت في أوائل یونیو/حزیران 

اشتراك قطر في التحالف، اقتصر اشتراكھا على حمایة الحدود السعودیة من ھجمات قوات الحوثیین 
كما نالحظ أن  وصالح، دون وجود أي قوات أو ھجمات أو عملیات عسكریة في أراضي الیمن.

المھام المسندة إلى القوات المسلحة القطریة خالل اشتراكھا في التحالف كانت مشاركة القوات في 
قطاع نجران بالمسؤولیة عن النقاط الحدودیة األمامیة داخل األراضي السعودیة وإدارة العملیات في 

 منطقة سقام. 

اتفاقیة الدفاع "عیة الدولیة، وكان دور دولة قطر مرتكزا على القانون الدولي، الشر 
دیسمبر/كانون األول  29صادقت علیھا قطر في  التيلدول مجلس التعاون الخلیجي،  "المشترك



 

 2018 أغسطس/آب ووتش| رايتس هيومن   73 

بناء على طلب رسمي من الرئیس الیمني عبد ربھ منصور ھادي، تماشیا مع میثاق األمم و، 2001
 من المیثاق.  51المتحدة والقانون الدولي، ووفقا للمادة 

كانت دولة قطر مشتركة في التحالف، كانت حمایة المدنیین من أولویاتھا. حمایة  بینما 
 المدنیین كانت الدافع األساسي الشتراك قطر في التحالف ولم تنفذ أي مھمة عسكریة بما یخالف ذلك. 

ختاما، تعید قطر التأكید على التزامھا الكامل بالقانون الدولي، بما فیھ التقید بجمیع أحكام  
 لقانون اإلنساني وقانون حقوق اإلنسان الدولیَّین. ا

 وتفضلوا بقبول خالص تقدیري،  

 [تم إخفاء اسم المرسل]
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	 تقديم معلومات إلى الضحايا وعائلاتهم عن كيفية تقديم ادعاءات بحصول خسائر. وضع معايير عامة تُطبّق عند دفع التعويضات.
	 تقديم معلومات إلى الضحايا وعائلاتهم عن كيفية تقديم ادعاءات بحصول خسائر. وضع معايير عامة تُطبّق عند دفع التعويضات.
	 تقديم معلومات إلى الضحايا وعائلاتهم عن كيفية تقديم ادعاءات بحصول خسائر. وضع معايير عامة تُطبّق عند دفع التعويضات.
	 التحقيق في انتهاكات قوانين الحرب التي تتجاوز الاستهداف، مثل استخدام الذخائر العنقودية والانتهاكات المتعلقة بالاحتجاز.
	 التعاون مع المنظمات اليمنية وغير الحكومية والأمم المتحدة، بما فيها السعي إلى الحصول على معلومات وتقاسم المعلومات في إطار ما هو ممكن. توفير توجيهات للمنظمات والأفراد لإعلام الفريق المشترك بالحوادث التي تتسبب في خسائر مدنية أو التي قد تنتهك قوانين الحرب.
	 التعاون مع المنظمات اليمنية وغير الحكومية والأمم المتحدة، بما فيها السعي إلى الحصول على معلومات وتقاسم المعلومات في إطار ما هو ممكن. توفير توجيهات للمنظمات والأفراد لإعلام الفريق المشترك بالحوادث التي تتسبب في خسائر مدنية أو التي قد تنتهك قوانين الحرب.
	 التعاون مع المنظمات اليمنية وغير الحكومية والأمم المتحدة، بما فيها السعي إلى الحصول على معلومات وتقاسم المعلومات في إطار ما هو ممكن. توفير توجيهات للمنظمات والأفراد لإعلام الفريق المشترك بالحوادث التي تتسبب في خسائر مدنية أو التي قد تنتهك قوانين الحرب.
	 مساعدة الحكومات التي تجري تحقيقاتها الخاصة في انتهاكات قوانين الحرب المزعومة.
	 الاستخدام الكامل لأدوات التحقيق المتاحة، وهذا يشمل الاستخبارات العسكرية، المعلومات المتعلقة بالعمليات، فيديوهات الاستهداف، والحصول على معلومات من الموقع المستهدف ومقابلة الشهود كلما أمكن. وإن كانت التحقيقات الميدانية غير ممكنة، يجب استكشاف سُبل إجرا...
	 تقديم معلومات عامة عن أعضاء الفريق المشترك، بما يشمل مناصبهم، والخبرات القانونية أو العسكرية ذات الصلة، وهيكليات الإبلاغ.
	إلى الحوثيين والقوات المتحالفة معهم
	 التقيّد بقوانين الحرب، بما يشمل حظر الهجمات التي تستهدف المدنيين والأعيان المدنية، أو التي لا تفرّق بين الأهداف المدنية والعسكرية، أو التي تتسبب في خسائر مدنية غير متناسبة مع الميزة العسكرية المرجوّة.
	 التقيّد بقوانين الحرب، بما يشمل حظر الهجمات التي تستهدف المدنيين والأعيان المدنية، أو التي لا تفرّق بين الأهداف المدنية والعسكرية، أو التي تتسبب في خسائر مدنية غير متناسبة مع الميزة العسكرية المرجوّة.
	 التقيّد بقوانين الحرب، بما يشمل حظر الهجمات التي تستهدف المدنيين والأعيان المدنية، أو التي لا تفرّق بين الأهداف المدنية والعسكرية، أو التي تتسبب في خسائر مدنية غير متناسبة مع الميزة العسكرية المرجوّة.
	 إنزال العقاب المناسب بالقادة والمقاتلين المتورطين في انتهاكات للقانون الدولي.
	 ضمان معاملة جميع المحتجزين بشكل إنساني، وتمكينهم من الاتصال بمحامين وبعائلاتهم. ينبغي عدم احتجاز الأفراد إلا إذا قُبض عليهم وهم يقاتلون أو لأسباب أمنية قاهرة.
	 عدم استخدام الأسلحة المتفجرة التي لها آثار واسعة في المناطق السكنية. الكف عن استخدام الأسلحة العشوائية بطبيعتها، مثل الألغام المضادة للأفراد، في جميع الظروف.
	 تجنّب وضع أعيان عسكرية في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية، واتخاذ إجراءات لإبعاد المدنيين عن المناطق المستهدفة.
	إلى اليمن
	 الانضمام إلى "نظام روما الأساسي" المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية.
	إلى الولايات المتحدة
	 إجراء تحقيقات في أي غارة جوية توجد أدلة ذات مصداقية على احتمال انتهاكها لقوانين الحرب وشاركت فيها الولايات المتحدة، بما يشمل مدّ الطائرات المشاركة بالوقود، تقديم معلومات تتعلق بالاستهداف أو معلومات استخبارية، أو غيرها من أشكال الدعم التكتيكي.
	 إصدار توضيح علني بشأن الدور الأمريكي في النزاع، بما في ذلك الخطوات التي اتخذتها الولايات المتحدة لتقليص عدد الضحايا المدنيين في العمليات الجوية والتحقيق في الانتهاكات المزعومة لقوانين الحرب.
	 إصدار توضيح علني بشأن الدور الأمريكي في النزاع، بما في ذلك الخطوات التي اتخذتها الولايات المتحدة لتقليص عدد الضحايا المدنيين في العمليات الجوية والتحقيق في الانتهاكات المزعومة لقوانين الحرب.
	 إصدار توضيح علني بشأن الدور الأمريكي في النزاع، بما في ذلك الخطوات التي اتخذتها الولايات المتحدة لتقليص عدد الضحايا المدنيين في العمليات الجوية والتحقيق في الانتهاكات المزعومة لقوانين الحرب.
	إلى فرنسا
	 إنشاء لجنة برلمانية للتحقيق في مبيعات الأسلحة الفرنسية إلى السعودية وأعضاء التحالف الآخرين.
	 إنشاء لجنة برلمانية للتحقيق في مبيعات الأسلحة الفرنسية إلى السعودية وأعضاء التحالف الآخرين.
	 إنشاء لجنة برلمانية للتحقيق في مبيعات الأسلحة الفرنسية إلى السعودية وأعضاء التحالف الآخرين.
	إلى مساندي التحالف، بما يشمل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا
	 بالنظر إلى استمرار التحالف في عدم إجراء تحقيقات ذات مصداقية في الانتهاكات المزعومة، بما يشمل الفريق المشترك، واستمرار انتهاكات قوانين الحرب، ينبغي تعليق جميع مبيعات الأسلحة إلى السعودية حتى تكف عن غاراتها الجوية غير القانونية في اليمن وتحقق بشكل موث...
	 الكف عن تزويد أطراف النزاع في اليمن بأي أسلحة أو ذخائر أو معدات عسكرية حين يوجد خطر حقيقي يتعلق باستخدام هذه الأسلحة في اليمن لارتكاب أو تسهيل ارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي أو القانون الدولي لحقوق الإنسان.
	 حث أعضاء التحالف على تنفيذ التوصيات المذكورة أعلاه.
	إلى أعضاء مجلس الأمن الدولي
	 مطالبة فريق الخبراء التابع للجنة الجزاءات بشأن اليمن بإصدار تقرير خاص بالأفراد المتورطين في انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي المنطبق أو في منع وصول المساعدات الإنسانية، بما يشمل سلسلة القيادة والمراقبة والقادة المسؤولين...
	 مطالبة فريق الخبراء التابع للجنة الجزاءات بشأن اليمن بإصدار تقرير خاص بالأفراد المتورطين في انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي المنطبق أو في منع وصول المساعدات الإنسانية، بما يشمل سلسلة القيادة والمراقبة والقادة المسؤولين...
	 مطالبة فريق الخبراء التابع للجنة الجزاءات بشأن اليمن بإصدار تقرير خاص بالأفراد المتورطين في انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي المنطبق أو في منع وصول المساعدات الإنسانية، بما يشمل سلسلة القيادة والمراقبة والقادة المسؤولين...
	 فرض عقوبات مركّزة على محمد بن سلمان وكبار القادة الآخرين المسؤولين عن عمليات عسكرية تسببت في انتهاكات واسعة لقوانين الحرب دون أن يتخذوا خطوات جادة لوضع حدّ لهذه الانتهاكات.
	 فرض عقوبات مركّزة على محمد بن سلمان وكبار القادة الآخرين المسؤولين عن عمليات عسكرية تسببت في انتهاكات واسعة لقوانين الحرب دون أن يتخذوا خطوات جادة لوضع حدّ لهذه الانتهاكات.
	 فرض عقوبات مركّزة على محمد بن سلمان وكبار القادة الآخرين المسؤولين عن عمليات عسكرية تسببت في انتهاكات واسعة لقوانين الحرب دون أن يتخذوا خطوات جادة لوضع حدّ لهذه الانتهاكات.
	إلى أعضاء مجلس حقوق الإنسان
	 تجديد وتعزيز ولاية فريق الخبراء البارزين بشأن اليمن، تعزيز هيكلية الإبلاغ الخاصة به حتى يرفع تقارير مباشرة إلى مجلس حقوق الإنسان والجمعية العامة للأمم المتحدة، وتشديد اللغة المتعلقة بالمحاسبة.
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